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അത് ഴ് 

ആമുഖ യ 

സുപ്രസിദ്ധ വിദ്യാഭ്പവാസ്പ്രവത്തകനും സാ 

ഹിത്വകാരനും ചിന്തകനുമായ എനെറ അഭിവന്ദ്യ 

പിതാവു” പരേതനായ ശ്രീ. ആ൪.ഈാല്വരപിള്ള ബാ. 

എ. യുടെ പേരില് കൈരളീദേവിയ്യക്്” സമഡ്ഡ്യിക്കുന്ന 
അന്ത്യോപഹാരമാണു” ഈ സ്തരണ"ഹാരം. ഇതില് 

അടങ്ങിയിട്ടളള ലേഖനങ്ങഠം എല്ലാംതന്നെ 101_നും 
105_നും ഇടയ്യു'” വളരെക്കാലം മുമ്പു” പ്രവത്തനം നി 

നനൂപോയ “ഗുരുനാഥന്? മാസികയില് പല സന്ദര്ഭ 

ങ്ങ9ളിലായി। പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടള്ള താണു . ! ഇലേ 

ചനങ്ങളെല്ലാം ചേത്തുു” ഗ്രദ്ഥരൂപേണ പ്രസിദ്ധംചെ 

യ്യന്നതിനു്” എനിക്ക് അതിയായ സത്തോഷാമുണ്ടു്. 

ശ്രീമാന് ഈഠ്വരപിള്ള അവര്കളെപ്പ്പോലെ 

യുള്ള ഒരു മഹനീയ വ്വൃക്തിയുടെ ജീവിതസ്ലരണകഠം 

പ്രസിദ്ധംചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പുററി രണ്ടുപ 
ക്ഷമുണ്ടാവാ൯ തരമില്ല. സ്കരണകളുടെ പ്രാധാന്യ 
ത്തെപ്പുററിയും അവ രേഖപ്ലെടുത്തേണ്ടതിനെറ ആവ 
ശച്ഛകതയെപ്പുററിയും ഗ്രന്ഥകത്താവു” പ്രസ്താവിച്ചിരി 

൧ന്നതു' ഇപ്രുകാരമാണു' :- “മനുഷ്യജീവിതം അവിച്ഛൂി 
ന്നമായ സ് മരണപരമ്പരയാണെന്നു പറയുന്നതില് 

വല്ല അസാംധത്യവുമുണ്ടെന്നു തോന്നുനില്ല. ബ്വാ 

ല്യം യെൌവ്വനം, വാര്ദ്ധകൃം എന്നി ജീവിതഘട്ടങ്ങ 
മതു. അന്യോന്യം സംയോജി പ്പിക്കുന്നതു” സ്മരണാ 
ബന്ധം ഒന്നുതന്നെയാണു”. ഒരു ഘടുത്തിലെ അനുഭ 
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വങ്ങഥം മവഘട്ടത്തില് വിസ് മുതങ്ങളായിപ്പപോകന്ന 
തായാൽ, ഗതമായ ഘട്ടം ജീവിതത്തില് കേവലം ഒ 

രു ശുന്വപ്രദദശമായാത്തന്നെ ഇരിക്കയേയുള്ള. എ 

ന്നുതന്നെയുമല്ല, തുടര്ച്ചയായ ജീവിതത്തിനു” ഭംഗവും 
നേരിടുന്നു. മനുഷ്വനു' ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം മുഖേന ഉണ്ടാ 

കുന്ന ബഹിര്ലോക ജ്ഞാനം തന്നെയാണു” നമുക്കെ 

ല്വാവക്കുമുള്ള മാനസിക സ്വത്തിന്െറ ഒരു പ്രധാന 

ദാഥം. അവയെ അല്പമെങ്കിലും വിസ് മുതിയിലേക്കു ത 

ള്ള ന്നതായാല് നമ്മുടെ മാനസികസ്വത്തു* അത്രത്തോ 

കം കുറഞ്ഞിരിക്കാനെ തരമുള്ള. ഇങ്ങനെയുള്ള വരുടെ 

ജീവിതം അവസാനത്തില് ഫലത്തുന്വമായി പരിണ 

മിക്കാനെ മാഗ്ശുമുള്ളൂ. മനുഷ്യന്െറ ലോകജ്ഞാനം ഏ 

റക്കുറെ സ് മരണസുതഥഗൃഥിതമായിടാണിരിക്കുന്നതു്. 
അതുകൊണ്ടു” നമ്മുടെ ലോകാനുഭവങ്ങളെ പ്പററിയുള്ള 

സ”മരണകളെ സശ്രദ്ധം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു” നമ്മടെ 

ഇജ്ഞാനാഭവൃദ്ധിക്കും ജീവിതസാഫല്ൃത്തിനും അ 

ത്പാവഗപൃമായിട്ടുള്ളതാണു'. നമ്മുടെ അപര ജീവി 

തത്തെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അമ്പൃന്മാ 

ക്ട” വഴികാണിക്കുന്നതിനും പുധ്വസ്മരണകഠം ഉപയു 

ക്തങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ അധുനാതന 

ന്മാക്ട്” അപരിചിതങ്ങളും പക്ഷെ അജ്ഞാതങ്ങളുമാ 

യ പല പഴയ നടപടികളം മറവം അറിഞ്ഞു” അവ 

യെവ്റുററി ചിന്തിക്കുസതിനും പൃതിയ ഏഡ്ഡ്യാടുകളുമാ 

യി താരതമ്വപ്പെടുടത്തന്നതിനും നമ്മുടെ സ് മരണകളെ 

രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു” അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ 

ല്ലോ.” 
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ഗ്രന്ഥകത്താവിനെറ ജീവിതം മുഴവനും വീ 

ദ്യാഭപ്യാസവിഷയത്തില് നയിക്കപ്ലെട്ടരിക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ടു” ഈ സ്മരണകറഠം മിക്കവാവം വിദ്യാഭപ്പാസപര 

മായിട്ടുള്ള താണെന്നു” പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത ല്ലല്ലൊ. 

ഈ ലേഖനങ്ങഠം പ്രുസിദ്ധംചെയ്യിരുന്ന “ഗുരുനാഥന് 

മാസികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങഠം കിട്ടുന്നതില് നേരിട്ട 

കാലതാമസമാണു” ഈ ഗ്രദ്ഥത്തിന്െറ പ്രുസിദ്ധീകര 

ണം ഇത്രയും താമസിച്ചുപോയതെന്നു പ്രസ്താവിച്ച 

കൊണ്ടും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനെറ മുദ്രണം എത്രയും ഭംധി 

യായി നാവ്വഹിച്ചുതന്ന എസ്. ജി. പ്രസ്സ് ഉടമസ്ഥ 
മാരോടുള്ള എന്െറ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊ 

ണ്ടും ശ്രീ. ഈശ്വരപിള്ള യുടേ 1020൦ ജന്മദിനമായ 

ഇന്ന ഈ “സ് മരണ്ഹാരം സഹുദയസമക്ഷം സമ 
പലി ച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

പറവുര്൪, എന്നു, 

2-6 ----- 2976. ആര്. പത്മനാഭപിള്ള. 



ചും: 

വിഷയവിവരം 

കടും ബസ്കരണകഠം 

ബാല്വസ്ലരണകറഠം 

വീദ്യ്യാഭപ്ാസസ്കരണകഠം 

എനെറ വിദ്ധപ്രാഭപ്ാസം 

കനദ്യപരോധിക ജീവിതസ്തരണകഠം .. 

വിഛിന്നസ്മുരണകറഠം 

൭ ദ്ോധാനന്തരസ്മരണകഠം 

അനന്തരസ്മൃരണകറഠം 

1 14% 

127 

ന 





നി 



8.3: വ്വം, 
പു(,0% 

കുടംബ സരണക൦. 

കടുംബകായ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു” ലേഖകനു” ആവ 

വയസ്സ്സിനു മേലുളള സംഭവങ്ങളെപ്പററി മാത്രമെ പ്രത്യക്ഷ 

ഇഞാനമ ള്ള. അതിനു മുന ളള സംഭവങ്ങളെപ്പററിയുള്ള. 

ഇഞാനം പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള താണെന്നു* ആദ്ദയമായി പറ 

ഞ്ഞു കൊള്ളന്നു. ലേഖകനെറ ജന്മഭൂമി കോട്ടയം താലു 
ക്കില് ഉംപ്പെട്ട “ഒളശ” എന്നു പേരുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാ 

മമാണു”. ഇവിടെ പണ്ടു” തെക്കുംകൂര് രാജവംശക്കാര താ 

മസിപ്പിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവര് താമസിച്ചിരുന്ന 

സ്ഥലത്തിന് ഇന്നും “ ഇടത്തില്പറമ്പു??? എന്നാണു” പേ 

രു പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഇപ്പ്യോഠം അവര് **നാട്ടാന്റ്റേരി?? 

എന്ന സ്ഥലത്തു താമസിച്ചുവരുന്നുണ്ടു”. അവരുടെ വക 
ഭഗവതിക്ഷേത്രം ഇപ്പ്യോഠം സക്കാർ അധീനത്തിലാണിരി 
ക്കുന്നതു”. ഒളുശ ഒരിക്കല് ജനുപൃഷ്ടിയും ഐശ്വയ്യവുമുള്ള 
സ്ഥലമായിരുന്ത. എന്നാല് അതിന്െറ ഇന്നത്തെ സ്ഥി 
തി വളരെ ശോചനീയമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
എന്നു തന്നെയുമല്ല, ഗോഠംഡ്സ്കിത്തിന്െറ കലിതയില് വ 
ണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള *“നിജ്ജനഗ്രാമ്ത്തോട്ട്” അതിന്െറ ത 
ലൃാലസ്ഥിതിയെ ഉപമിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇന്നു” ഒരു 
അഭ്യാഗതനു” ഈ സ്ഥലം ശ്രീരാമന് പോയ അയോദ്യ 
യെപ്പ്യോലെ **ദഷ്കലക്ഷ്മികം ജനോല്ബാധ വര്ജ്ജിതം? 
ആയിതന്നെ തീന്ന. ഈ ഗ്രാമം വളരെ ചെവതാന്ടെന്നു" 



രിം 

മുന) പറഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലൊ. ഗൃഹങ്ങളും ജനങ്ങളും വളരെ 
കുറവാണു”. ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ നായര് ഗൃഹ 
ങ്ങ, ഏതാനും മരൈ സ്പൃവരുടേയും, ഈഠ്വരുടേയും ഗു 

ഹങ്ങളും, രണ്ടോ മുന്നോ ബ്രാവമണഗ്ൃഹങ്ങളും മാത്രമേ 
ഇവിടെയുള്ള. ഇന്നു” ഇതിനുളള പ്രശസ്തി അതു” സുപ്ര 
സിദ്ധാ ഭിഷഗ്വരനായ ചീരിട്ടമണ് മുസ്സ അവര്കളുടെ വ 
സതിയാണെന്നുള്ള ഒരു ഒററ സംഗതി മാത്രമാണു്. ഇ 

വിടെ മുന്പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രമുംംപ്പടെ മുന്ന് സക്കാ൪ ക്ഷേ 

തങ്ങളും മുസ്തിന്െറ വക ഒരു ക്ഷേത്രവും വിവിധവശ്ുത്തി 
ലുറംപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവരുടെ വക മൂന്നു പള്ളികളുമുണ്ടു്. ലേ 

ഖകനെറ ഉത്സാഹത്താല് തന്െറ വക സ്ഥലത്തു സ്ഥാ 

പിതമായ ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയവും, ഒരു അഞ്ചലാ 
ഫീസും, സനാനാ മിഷ്യന്വക ഒരു ബാലികാ പാഠശാല 

യും, സി. എം. എസ്. വക ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്” മദ്ധ്യമ വിദ്യയാ 
ലയവുമുണ്ടു'. വിദ്യാലയങ്ങളില് അധികവും അമ്പയകരയി 

ലുമ്ള വരാണു” പഠിച്ചുവരുന്നതു”. എങ്കിലും സ്വദേശിക 

കം അതിനെ തീരെ ഉപപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ പഴയ രി 

തിയി ലുളള ഒരു കരയോഗമണ്ടു'. എന്നാരു അതു് സജീ 

വമായി പ്രവത്തിക്കുന്നു ണ്ടോ എന്നു” സംശയമാണു”. ഒരി 

ക്കല് ഇതു" സോത്സാഹം പ്രവത്തി ചുവന്നിരുന്നു എന്നറി 
യാം. ഒരു ശരിയായ നേതാവിന്െറ അഭാവമാണു” ഇ 

തിനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതു” സുഖ 

വാസത്തിനു പററിയ ഒരു സ്ഥലമാണെന്നു പറയാം. പ 

ടിഞ്ഞാവുവശം ആയതങ്ങളായ പുഞ്ചനിലങ്ങളും, കിഴക്കു 

വശം ഉയരം കുറഞ്ഞ കുന്നുകളും, മദ്ധ്ൃയപ്പദേശം ഏുറെക്കു 

റെ മൈതാനസ്ഥലവുമാണു്. ആരോഗ്യത്തിനാവശ്യമാ 

യ നല്ല കാറവം വെള്ളവും ഇവിടെ സുലഭത്ങള-ണു്, വൃ 



ചം 

ശ്ചികം മുതല് മുന്നു മാസത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാവവശമുള്ള കാ 

ഴ് നയനരമണിയംതന്നെയാണു്. കായലോരംവരെയുളള 

സ്ഥലം ഒരു ഹരിതവന്ല്റുമായ പട്ട്” വിരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോ 

ലെ മനോഫരമായി കാണപ്പെടും. ഇടക്കിടെ ചലദല 

ങ്ങളും ഫലനിബിഡങ്ങളു മായ കേരകദംബങ്ങറം നിറഞ്ഞ 
ചെവുചെറ നിവാസഭ്ൂമികള മുണ്ടു”. വര്ഷകാലത്ത്” കാ 

ഗ ഒന്നു മാറിയാണ്. പടിഞ്ഞാവവശം മുഴ്ുപനും ചെറു 

ചെറ ദ്വീപുകളോടുകൂടിയ ഒരു സമുദ്രമാണെന്ന് തക്കം 

തോന്നും. ഇക്കാലത്തു” ഈ ദ്വീപുകളില് താമസിക്കുന്നു 

വക്ദ് തോണികഠം കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കാന് നിവൃത്തിയില്ല. 
എന്നാല് ഈ നില അധികം നീണ്ടുനില്ലകയില്ല. കരപ്ര 
ദേശം വലിയ ഫലപുഷ്ടിയുള്ള തല്ല. കേരവൃക്ഷങ്ങംക്കു 
പററിയ മണ്ണമല്ല. കുന്നുകളൊക്കെയും ഗുത്മനിബിഡങ്ങ 
ളാണ്. ഇവ മുസ്സതിന്െറ വകയും അവ കുടികറം പാട്ട 
ത്തിനു വാങ്ങി താമസിക്കുന്നതും കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നതുമാ 
കുന്നു. എന്നാരു കവി പറയുന്നതുപോലെ ഇവിടെ “വള 
രാത്ത വസ്തു മനുഷ്യന് മാത്രമെ?യുള്ള. മറവ് അയല്ക 

രകളെ അപേക്ഷിച്ചു" പല വിഷയത്തിലും ഒളശ പിന്നോ 
ക്കമാണു” നില്ല്യന്നതു”. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനേറയും തജ്ജന്പയ 
ങ്ങളായ പരിഷ് കൃതാശയങ്ങളു ടേയും കുറവാണു“ ഇതിലേ 
ക്കുള്ള. പ്രധാന കാര്യണം. ജനങ്ങറം മിയ്ക്ു വരും നിദാന 
ന്മാരായിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു” ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പാ 
ദിക്കുന്നതിനു” സാധിക്കുന്നില്ല. ഏങ്കിലും അല്ലാല്പമായി മു 

ന്നേ വരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്”. പ്രയത്നശീലമാണു? 
ഇന്നു അത്യാവശ്യം. ഇതു വളരെ കറഞ്ഞാണു"” കാണു 
ന്നതു്, ഇതാണു” എന്െറ ജന്മസ്ഥലമായ ഒളെശയുടെ ഇ 
ന്നത്തെ ഒരു അവ്യക്ത ചിത്രം. എന്നാല് ലേഖകനെറ 
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ബാല്യകാലത്തില് ഈ ഗ്രാമത്തിന്െറ സ്ഥിതി ഇതൊന്നു 
മല്പായിരുന്നു. - 

ലേഖകനെറ കുടുംബം പുരാതനമായിട്ടുളള താണെ 
ന്നാണു” കേറംവി. എവിടെനിന്നാണു” വന്നിട്ടുള്ളതെന്നു? 
കേട്ടകേറംവിയില്ല. ലേഖകന്െറ പുയ്വീകന്മാര് *“കഴിമി 
ററത്തു"? തറവാട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതു“. സാമാ 
ന്യം കാലക്ഷേപത്തിനു വേണ്ടുന്ന വസ്ത്ക്കളം ഉണ്ടായിരു 
ന്നു. എന്നാല് ലേഖകന്െറ ജനനത്തിനു” വളരെ മുമ്പു 
തന്നെ ഈ സ്ഥലവും നിലങ്ങളും മറവും വിറവപോയിരുന്നു. 

പക്ഷെ രണ്ടു വിരുത്തി പുരയിടങ്ങളും വിരുത്തി നിലങ്ങളും 

അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നവ അന്നത്തെ നിയമപ്രകാരം വി 
ലുാ൯ പാടില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു" ഒടുവില് ഇവ മാത്രം 

ശേഷിച്ചു. തറവാടു വിററതിനുശേഷം നാലാങ്കല് എന്ന 
വിരുത്തിപ്പുരയിടത്തില് ഒരു “മണ്പുര്? ഉണ്ടാക്കി അന്നു 

ണ്രായിരുനാവര് അവിടെ താമസിച്ചുവന്ന. ഒടുവില് ലേ 

ഖകനെറ മാതാമഹിയും അവരുടെ കുട്ടികളായ രാമ൯പി 

ളള, ഈശ്വരപിള്ള, ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, സഹോദരി കുഞ്ഞി 

യമ്മ ഇവരും മാത്രം ശേഷിച്ചു. ഈ കുഞ്ഞിയമ്മയാണു് 

ലേഖകന്െറ പുജ്യജനയിത്രി. സോദരന്മാരില് ഈശ്വര 
പിള്ള അവര്കഠംക്കു” പല ദിക്കിലും പാവ്ൃത്യം ജോലിയു 

ണ്ടായിരുന്നു. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര് കറം ആദ്യകാലം കു 

റെ കുട്ടികളെ എഴുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇവരിരുവരുമാ 

ണു് ഗൃഹസംരക്ഷണം ചെയ്യവന്നുതു”". ഗോവിന്ദപ്പിള്ള 
അവര്കംഠക്കു” താമസിയാതെ ഒരു “പ്രവൃത്തിയില് കണ 

ക്മജോലി? കിട്ടി. അദ്ദേഹം മുളൂക്കഴം പ്രവൃത്തിയില് ജോ 

ലിയായിരുന്ന കാലത്തു് അവിടെ പലരുടേയും സഹായത്തേദ 

ടകൂടി മരംകൊണ്ടു” ഇരുപത്തൊന്പതും കോല് പതി 
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നാ൨ കണക്കില് ഒരു ചെറിയ പുര പണിചെയ്യിച്ചു കൊ 

്ടുവന്നു” നാലാജംല് പുരയിടത്തില് വച്ചു. ഇതാണു കുടും 

ബൈശ്വയ്യത്തിനെറ പ്രഥമ ചിനമായി ഭവിച്ചത്. ഇ 

ന്നു: കുടംബം താമസിക്കുന്നതു” പിന്നീടു” പല ഭേദഗതിക 

ഒം കൂട്ടിച്ചേക്കലും വരുത്തിയിട്ട ളു ഈ പുരയില്തന്നെയാ 

ണു. രാമന്പിള്ള അവര്കഠം ഇതിനെല്ലാം മുമ്പു” മരിച്ചു. 

പുരപണി കഴിഞ്ഞു” ഒന്നുരണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം 

ഈശ്വരപിള്ള അവര് കളം ക്ഷയരോഗബാധിതനായി കി 

ടപ്പിലായി. ലേഖകന് ജനിച്ചു” ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്ന 

തിനുമുമ്പു" ഈശ്വരപിള്ള അവര്കളം മരണം പ്രാപി 

ലേഖകരെറ ജനനം 1029-ാമാണ്ടു്” കക്കടകമാസ 

ത്തില് രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലായിരുന്നു. കുഞ്ഞിഅമ്മ 

ക്ഷ” ലേഖകനെ കൂടാതെ കുമാരപിള്ള, നാരായണപിള്ള, 
രാമന്പിള്ള എന്നു മുന്നു പുത്രന്മാരും, പാര്വ്ൃതിഅമ്മ, 

കൊച്ചുകുഞ്ഞി അമ്മ, കഞ്ഞിക്കുട്ടി്അമ്മ എന്നു മൂന്നു പുത്രി 

കളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേഖകനായിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ സ 
ന്താനം. ലേഖകനേറയും മറവ൮ം പിതാവു” ചെറവകരെ 
ഗോവിന്ദന്നായര് എന്നൊരു അരോഗദ്ദഡ്ഥഗാത്രനായ കൃ 
ഷിക്കാരനായിരുന്നു. ഈ സന്ദര്ദത്തില് കടടംബത്തിനന്െറ 

ഐെശ്വയ്യാഭിവൃദ്ധിക്ക” ഹേതുവായിത്തിന്ന ഒരു സംഗതി 
ക്രടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലേഖകന്െറ കുടുംബത്തി 
ന്െറ ഒരു ശാഖ ലെങ്ങളത്തില് “*ഒ്൭നെക്കാട്ട്? എന്നു സ്ഥ 
ലത്തു താമസിച്ലിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സ്ര്രീയും ഏതാനും 
പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ിയ്യ്ഛ” “കാച്ചുക 
ദ്ല്ു൯?? എന്നു പേരുളള ഒരു ബാലന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 
ബാലന് വളരെ സുമുഖനും ദ്ൂഡഗാത്രനുമായിരുന്നു. അ 
ന്നു മുപ്പുത്താറാമാണ്ടു” നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാവു തിരുമ 
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നസ്സൃകൊണ്ടു' രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. തിരുമന 
സ്തുകൊണ്ടു" കൊട്ടാരംവക ഒരു കഥകളി സംഘം ഏപ്പെ 
ടടത്തിയിരുന്നു. അതിലേക്ക്” വേഷച്ചേച്ചയുള്ള വരും യോ 
ഗൃന്മാരുമായ നടന്മാരെ തിര ഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു” കുടമാളൂര് 
“ ചൊവ്വ,൪?? നമ്പുരിപ്പാടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 
അദ്ദേഹം പല ദിക്കിലും അന്വേഷിച്ചുനടന്ന അവസര 
ത്തില് കൊല്പുകൃഷ്ണുനെ കണ്ടെത്തി. ഇദ്ദേഹത്തോടു കൂടി 

ഈ ബാലനെ അയക്കണമെന്ന് മാതാവിനോടും മാതുല 

ന്മാരോടും അപേക്ഷിച്ചതിൽ അവര് സമ്മതിക്കാഞ്ഞതി 
നാല് കല്പനപ്രകാരം സ്ഥലം തഘശില്ദാര് മുഖാന്തിരം 
ബാലനെ തിരുവനന്തപൃരത്തേക്കയക്കുന്നതിനു” ഇടയായി. 
ഭാഗ്യം വരുന്പോഠം വേണ്ടാ എന്നു് ഉപേക്ഷിച്ചാലും അതു 

വരാതെ കഴികയില്ലെന്നുള്ള തിനു” ഇതൊരുത്തമദൂഷ്ഠാന്ത 

മാണു. ഇദ്ദേഹമാണു” പിന്നീടു തിരുമനസ്സിലെ പാദ 

സേവകനായ “പുത്തന് കൊച്ചുകൃഷ്ണുപിള്ള"? എന്ന നാമ 
ധേയത്തില് പ്രശോദിച്ചതു”. ഇദ്ദേഹത്തെകൂടാതെ “ഈശ്വ 
രപിളള വിചാരിപ്പുകാ൪", “പഴയ കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള?, 

നാണുപിള്ള ?? എന്നു് വേറെ മുന്നുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ഈ കൊ ലു കൃഷ്ണപിള്ള നാലാദംല് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള യുടെ 

അനന്തിരവനായിരുന്നു. കൊച്ചുകൃഷ്ണുപിള്ള അവര്കഠം 
തന്െറ മാതുലന്െറ കായ്യം തിരുമനസ്സുറിയിക്കയും തിരു 

മനസ്സ്റകൊണ്ടു” വേണ്ട സഹായം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിന്ന് 

ദിവാ൯ജിയോട് കല്ലിക്കയും ചെയ്കിരുന്നു. ഇതുനിമിത്തം 

ഗോവിന്ദപ്പിളള അവര്കഠകക്കു” തുടനെ സമ്പ്ൃതിവേലയും 
പിന്നീട്” അമിനാവും പിന്നിട്ട” തഹശീല്വേലയ്ും ലഭിക്കാ 

നിടയായി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്കറം ഉര്ജ്ജവസ്വല 
നും ബുദ്ധിമാനും സമത്ഥനുമായിരുന്നതു കൊണ്ടു” അന്നു ദി 



വ് ച 

വാനായിരുന്ന സര് ടി. മാധവറാവയ അവരകഠംക്ക്' അദ്ദേ 

ഫത്തോടട” വളരെ തൃഫ്യിയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹമാണ് തത 
ദയം ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്കളെ ഏററമാ൯ൂ൪ തഫശിീല് 

ദാരായി നിയമിച്ചുത്തരവു കൊടുത്തതു”. പിന്നിട്ട” കല്ലിച്ചു 

നീട്ടും? കൊടുത്തു. അക്കാലത്തു് ഇവക്കു താലൃക്കിലെ 
സവ്വാധികാരവും ഉ ണ്ടായിരുന്നതിനാല് തഫഹശിീില്ദാരന്മാ 
രുടെ നിയമനം കൊട്ടാരത്തില് നിന്നു” “*നിട്ട??മുഖേന തത 

യിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ നാലാജംല് കുടുംബത്തിലേക്ക് ക 

ല്വിച്ചു് “തിരുമുഖ??സ്ഥാനവും കൊടുത്തു. ഇതിലേക്കു” അ 

ന്നു” ആയിരം പണം അടിയറ വയ്യേണ്ടതായും ഇരുന്നു. 

തിരുമുഖം?” പിടിച്ചപക്ക്” കരയില് എവിടെ ചെന്നാലും 
പുല്ലപായ് ലഭിക്കുന്നതിനും പുറമെ കല്യാണത്തിനു മുല്പപ്പ 
ന്തല്, പാണ്ടിവാദ്യം, മേനാവു്, ആന മുതലായവയെ ഉപ 

യോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. എഴു 
ത്തൃകത്തുകളില് “&കണക്കു്?? എന്നു് പേരിനുമുമ്പു് ചേക്ട 

ന്നതിനും അധികാരം നീട്ടമുഖേന നല്കപ്പെട്ടിരുന്ന. അ 
ക്കാലത്തു' ഇതു” ഒരു വിലയേറിയ ബഹുമതിയായി ഗണി 

ചുവന്നു. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്കറം ഇതിനിടയൂക്ച്” വിററ 

പോയ തറവാടായ €കുഴിമിററം?? എന്ന സ്ഥലം, ക്രയിക 
നായിരുന്ന ഒരു പോററിക്കു് വേറെ സ്ഥലം വാങ്ങി പുര 
പണിയിച്ചുകൊടുത്തു” മടക്കിചാങ്ങി അവിടെയും ഒരു ചെ 
റിയ പുര പഴയ തറവാട്ടുപുരയുടെ സാമാനങ്ങറം ഉപയോ 

ഹിച്ചു” പണികഴിപ്പിക്കുകയും വിറ൮പപോയ നിലങ്ങളില് 
പലതും ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കൊച്ഛുകൃഷ്ണുപിള്ള 
യും തഇതുപ്പോലെതന്നെ തറവാട്ടേക്ക്” കാലക്ഷേപത്തിനു 
വേണ്ട വസ്ത്ക്കഠം സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തു. ഇങ്ങിനെ ഈയ 
മഹാന്മാര് രണ്ടുപേരുംക്രടി ഒരു കുഴുബപ്രതിച്യു ചെയ്തു 
എന്നുവേണം പറവാന്. 



യ് 

ലേഖകനു” തരെറ പേര് ഇഉടണമെന്നു' ഈശ്വര 
പിള്ള അവര്കഠം നിര്ബ്ബന്ധിച്ചതിനാലാണു* ഇന്നു ലേ 
ഖകന് ധരിക്കുന്ന നാമം തനിക്കു ലഭിച്ചതു”. രോഹിണി 
നക്ഷത്രത്തില് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണു൯്? എന്ന പേരിട 

ണമെന്നായിരുന്നു ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്കളുടെ അഭിപ്രാ 

യം. ഒടുവില് ജ്ജേഷ്ഠന്െറ അഭിപ്രായത്തെ ആദരിച്ചു" 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തു. ഇവര് ത 
മ്മിലുള്ള സഹോദരസ്നേഹം അനന്പസാധാരണമായിരുന്നു. 

ഏകം സഫോദരിയെക്കുറിച്ചും ഇവക്ക്” അതിയായ ആദര 
വും സ്ന്റേഹവുമുണ്ടായിരുന്നു. സമ്പത്തിലും ഇവക്ക്” അവര് 

അനുഭവിച്ച ദാരിദ്ര്യത്തെപ്പുററിയുള്ള സ്തൂരണ വിട്ടിരുന്നില്ല. 

ഇവര് പലപവിധങ്ങളായ ധര്മ്മങ്ങളും ചെയ്തുവന്നു. കൊ 

ചു കൃഷ്ണപിള്ള അവര്കളുടെ അനുജനായി കേശവപിള്ള. 

എന്നൊരാഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ബഹുധീരനും ഉയ 

ജ്ജസ്വലനും ജനസ്വാധീനമുള്ള വനും ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേ 
ഹമായിരുന്നു ആനെക്കാട്ട തറവാട്ട് ഭരിച്ചുവന്നതു”. അ 

വിടെ പല കെട്ടിടങ്ങളും ഇദ്ദേഹം പണിചെയ്യിച്ചു. ഇ 
ദ്ദേഫം അടുത്ത ദിക്കകളിലേക്കു” ഒരു രാജാവുതന്നെയായി 

രുന്നു. ഏതു കായ്യൃത്തിനും ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്നു കണ്ടു് കാഴ്ച 
വയ്യാത്തവര് വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. എന്നാല് നിഭാ 

ഗ്യവശാല്ത ഇദ്ദേഹം മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സിലാണെന്നു തോ 

ന്നുന്നു മരിച്ചുപോയി. മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു 

മുപ്പുത്തിആറാമാണ്ടു* നാടുനിങ്ങിയതോടു കൂടി കൊച്ചുകൃഷ്ണണ 
പിള്ള അവര്കംംക്ഷ സുഖമില്ലാതായി. എങ്കിലും ഒരു 

കൊല്ലംകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചു. മുപ്പത്തിഏ 

ധാമാണ്ട് കുംഭമാസത്തില് അദ്ദേഹം കാസരോഗാധിക്യം 

നിമിത്തം ചരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. സുഖക്കേടട കലശ 



രു് 

ലായി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള. അവര് കള മൊന്നിച്ചു” വീട്ടിലേയും 

വരുന്ന വഴിക്ക്” ബോടില്വച്ചാണു” മരണം സാഭവിച്ചതര്. 

ഇതു” കുട്ടംബത്തിനും കുടുംബാംഗങ്ങംക്കും ഒരു മഫത്താ 

യ വിപത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭായ്യ്യ, ആറവകാല് 

ഗോവിന്ദപ്പിളള , കൊച്ചുകൃഷ്ണുപിട്ള മുതലായവരുടെ ഒരു 

സ്വസാവായിരുന്നു. അതില് ഒരു പുത്രി മാത്രമേ സന്താന 

മായി ഉണ്ടായിരുന്നു ള്ള . 

ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര് കറം ഏറവമാന൯൪, പത്ത 

നാപൃരം, പറവൃ൪, കരുനാഗപ്പള്ളി, ചേത്തല, നെയ്യാററ! 

൯ കുര എന്നീ ആവ സ്ഥലങ്ങളില് തഹശില് ഉദ്യോഗം വ 

ഒരെ ശേഷിയോടും ഈങ്ജിതത്തോടുംകൂടി വഹിച്ചിരുന്നു. 

ചേത്തലെ വച്ചു” അന്നു ചേത്തല പേഷ്ട്രാരായിരുന്ന ധീര 

നും ഗംഭീരനുമായ ശങ്ംണ്ലിമേനവനവര്കളുമായിട്ടു അല്പം 

മല്പിടുകയുണ്ടായി. എന്നാല് വഴിക്കു മുക്കുന്നതിനുമുമ്പു” 

അവിടെനിന്നും നെയ്യാററി൯ കരയ്യുച്ഛ് സ്ഥലം മാററപ്പെട്ടു. 

ദിവാന് മി. മാധവറാവു അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശേഷിയെ ശ്ര്രാ 

ഘിപ്പ്" പല ഉപദേശങ്ങറം നറംകിയും എഴുത്തുകഠം അ 

യപ്പിട്ടുള്ള തു” ലേഖക൯തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടു". 

ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര് കളെപ്പ്യോലെ നിഫ്യൃളുജം രാജഭക്തി 

യുള്ള വര് വളരെ ചുരുക്കമാണു”. ഇതുപോലെ കുടുംബ 
സ്റന്റേഹമുള്ള ഒരു കാരണവരേയും കാണ്മാന് പ്രയാസമാ 

ണ്. ആശ്രിതവാത്സല്യവും ഇതുപോലെതന്നെയായിരു 

ന്നു, പലക്കും ഉദ്യോഗം കൊടുത്തും മററ പലവിധത്തിലും 

സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. തെറ കടുംബൈശ്വയ്യത്തിനു 

വേണ്ടി പല സല്ക്കമ്മങ്ങളും ധമ്മങ്ങളും മറവും ചെയ്തിട്ട 
ണ്ടു”. അടുത്തുള്ള പുവാ൯കളങ്ങരെ ക്ഷേത്രത്തില് അത്താ 
ഴപ്പയജയ്മു്ട് സക്രാരില്നിന്നും ഏപ്പ്യാടില്ലാത്തതിനാല് അ 



തിലേക്കു വേണ്ട പണം മാറാശാന്തിക്കാരനായ കുഴതപ്പ 
ളില് എളയതിനെ ഹല്ലിച്ചു” പ്രമാണം വാങ്ങുകയും ചെ 
സ്ക. പോരാതെ വന്നതു“ അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്നം നെല്ലാ 
യിട്ട് കൊടുത്തുംവരുന്നുണ്ടു്. ഇതുപോലെതന്നെ “വട്ട 
സ്യ്ല്പാരുമകന്?? ക്ഷേത്രത്തില് പ്രതിദിനം നിവേദ്യം വക 
ക്ം നാഴി അരി വീതം കൊടുക്കുന്നതിനും ഏപ്പ്യാടു ചെയ്തി 
ടടണ്ടു . ഈ രണ്ടു ദിക്കിലും ഓരോ വിള ക്കിനുള്ള എണ്ണയും 

അനുവദിച്ചിട്ടണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് വിശേ 
ഷാല് പല പാട്ടുകളും വഴിപാടുകളും പ്രതിവഷം നടത്തു 
ന്നതിനും നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതുകൂടാതെ പീടിരിക്കു 
ന്നതിനു നേരെ വടക്കെ പുരയിടത്തില് പണിചെയ്യിച്ച മഠ 
ത്തില് വച്ചു” 1045-ഠമാണ്ടു” ഒരു വിശേഷ അടിയന്തിരം 
നടത്തി, അവിടെ ഒരു ചെറിയ വിഷ്ണുക്ഷേത്രം പണിചെ 
യ്രിച്ഛു” ഒരുനേരം പൃജ നടത്തിവരുന്നുമുണ്ടു”. ഇതുപോലെ 

മററ പല ഏപ്പ്യാടുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവയൊക്കെയും 
ഇന്നു വിഘ്ുംകൂടാതെ നടത്തിവരുന്നുണ്ടു”. ആനേക്കാട്ടം ഇ 
തുപോലെ ചില ഏപ്പ്യാടുകഠം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. 1100 മീന 
ത്തില് ഭാഗം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോം ആ വകയ്മക്ഛ വേണ്ടതായ വ 
സ്തൂക്കഠം പ്രത്യേകം തിരിച്ചു" തറവാട്ടിൽ കുടുംബമായി താ 
മസിക്കുന്ന ശാഖയെ ഏല്ലിച്ചിരിക്കയാണു*. ഗോവിന്ദപ്പി 
കള, അലര്കറം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിദ്യാഭ്യാസത്തിലും 
ത്രദ്ധപതിക്കാതിരുന്നില്ല. ലേഖകനേയും മറവം ഇംഗ്ലീഷ് 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും ഇദ്ദേഫംതന്നെ 
യാണു”. വളരെക്കാലമായി വെട്ടിക്കാതെ മുക്കാലും നികന്നു 

കിടന്ന പൃവാര്കളം വളരെ പണം ്യ്യയംചെയ്തക് വെട്ടിച്ചു 

നന്നാക്കി ഒരു വശം കല്ല കെട്ടിച്ചതും ഈ മഹാ൯തന്നെയാ 
ണു. ഒളശയില് ജീണ്ണപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്ന വേട്ടയ്യ്ൊരുമ 



_ ൮. ൩0%. 

കന് ക്ഷേത്രം മുക്കാലും പണിതിത്തതം ഗോവിന്ദപ്പിള്ള 

അവര് കഠം തന്നെയാണു”. ഒളശ കരതുന്നെ ഒന്നു തെളി 

ഞ്ഞെതും ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടാണെന്നു പ 

റയുന്നതില് അബദാമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നാല് 

€ദൈവപ്രിയന്മാക്കായുസ്സില്ല?? എന്നുള്ള വാക്യം പലപ്പോ 

൭൦ വാസ്തവമായി ഭപിക്കുന്നുണ്ടല്ലെ. കുടുംബത്തിനെറ 

ദൌദാഗ്യംനിമിത്തം 104 7-ഠമാണ്ടു മീനമാസം 190-ാംന്൯- 

ഗോവിന്ദപ്പിളള അവകഠം തിരുവനന്തപരത്തു വച്ചു” മസ്മൂ 

രീ രോഗത്താല് മരിക്കയാണുണ്ടായതു”. ത്അദ്ദേഹം മരണ 

ശയ്യയില് കിടക്കുമ്പോഠം ജ്ൃഷ്യന് നാരായണപിള്ള യുടെ 

പേക്ഷ” ഒരു ചരമസന്ദേശം അയച്വിരുന്നതിന്െറ ഒടുവില 

ത്തെ വാചകം ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു. “* ഇരുപത്തിരണ്ടില് 

കളിപ്പിക്കാമെന്നാണു" പറയുന്നതു”. ഞാ൯ അതു വിശ്വ 

സിക്കുന്നില്ല. ഉടപ്പിറന്നവരേയും കുട്ടികളേയും രക്ഷിച്ചു 

കൊള്ള ണം.?? അദ്ദേഹത്തിനു” തന്െറ പത്തി ലക്ഷ്മിയമ്മ 

യില് ഒരു പുത്രനും രണ്ട പുത്രികളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ 

കരം കാലക്ഷേപത്തിനുവേണ്ട പസ്ത്രക്കഠം സമ്പാദിച്പുകൊ 

ടത്തിട്ടണ്ടായിരുന്നു. അവരില് ആരും ഇപ്പ്യോഠം ജീവിച്ചി 

രിപ്പില്ല. അവരുടെ സന്താനങ്ങറം മാത്രമെയുള്ള. പത്തു 

കൊല്ലം മുമ്പു” കൊച്ചൂകൃഷ്ണപിമ്ള യുടെ മരണം നിമിത്തം വ 

ലിയ ഇടിവുതട്ടിയ കടുംബം ആ വിപത്തിന്െറ കാക്കശ്യ 
ത്തില് നിന്നും നിറ്റ്റേഷം വിമുക്തമാകുന്നതിനുമുമ്പാണു” ഈ 

അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചതു“. അതുനിമിത്തം ഈ സംഭവം 

കുടുംബത്തിനു” ഒരശനിപാതംതന്നെ ആയിരുന്നു. കുടുംബ 

പ്രതിഷ്യാപകന്മാരായ ഈ രണ്ടു മഹാന്മാരുടേയും വിയോ 
ഗം പലവിധത്തിലും കടുംബത്തിനെറ മേല്വദ്ധാനയ്യുക” വ 

ലിയ പ്രതിബന്ധമായിത്തിന്നതിനുംപുറമെ തല്ൃ്ാലം ചി 



ച 

ല കുഴപ്പത്തിനും ഇടയാക്കി. എമ്മിലും അംഗങ്ങളുടെ യോ 
ജിപ്പനിമിത്തം വലിയ കേടൊന്നും പററാനിടയായില്ല എ 
ന്നതന്നെ പറയാം. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്കറം ഇരിക്കു 
മ്പോറംതന്നെ ഗൃഹഭരണം തനെറ രണ്ടാമത്തെ അനന്തി 
രവനായ നാരായണപിള്ള യെ ഏല്ലിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം 
ബുദ്ധിമാനും പ്രാപ്യ നുമായിരുന്നതുകൊണ്ടും മറവ കഴപ്പു 
ങ്ങറം യാതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും കുടുംബത്തെ 
യഥാസ്ഥിതിയില് തന്നെ സംരക്ഷി ച്ചുവന്നു; ഒന്നാമത്തെ 
അനന്തിരവന് സുഖക്കേടു കാരനും വ്യയശീലനുമാണെന്നു 
കണ്ടാണു” ഈ ഏപ്പാടു ചെയ്തിരുന്നതു”. ലേഖകനേറയും 
ജ്ലയധ്യുസഫോദരനേറയും വില്ലാഭ്യാസവും നിവ്വിഘ്ലം നട 
ത്തപ്പെട്ടു. നാല്ലത്തിഎട്ട മകരത്തില് ലേഖകന്േറയും മ 
റ൮ പിതാവായിരുന്ന ഗോവിന്ദന്നായര് വാദ്ധക്ൃത്താല് 
ചരമം പ്രാപിച്ചു. നാരായണപിള്ള അവര് കഠം 47 മീനം 
മുതല് 73 കന്നിവരെ ഗൃഹഭരണം എല്ലാവക്കം തൃഫ്തികര 
മായ വിധത്തിലും പതിവേപ്പാടു കഠംക്കു വിഘ്ംകൂടാതേയും 
കുടും ബപ്രശസ്തിക്കും ഫാനി തട്ടാതേയും നടത്തിവന്നു. 

5 7-ാമാണ്ടു” മീനമാസം 7-ഠ൦ന൯- ലേഖകനേറയും മറവും 

മാതാവായ ആ മഹതിയും തനെറ 69-ാമത്തെ വയസ്സില് 

സന്താനങ്ങളുടെ സാന്നിദ്വയത്തില് പരലോകപ്രാപ്യ യായി. 
ഇങ്ങിനെ ചിരകാലമായി സവിശേഷം ഉ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടി 
രുന്ന കടടംബപ്രദീപം നിര്വാപിതമായി. ദീനമാണെന്ന 

റിഞ്ഞു” മാവേലിക്കര ജോലിയായിരുനന ലേഖകനും തിരു 

വനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്ന തന്െറ ജ്ചേഷ്യസഹോദര 

നും മ൯പേതനൊ വന്നുചേന്നിരുന്നു. 59-ാമാണ്ടു” ലേഖ 

ക൯ ആലപ്പ്യഴ ഫെഡ് മാസ്റ്ററായി സ്ഥലം മാററപ്പെട്ടു. 

അന്നുമുതല്ക്കു” കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചതിനുംപുറമെ കടുംബ 



റ. 

ത്തിലേക്കു” തക്കതായ ധനസഹായവും ചെയ്തുവന്നു. ജ്യ 

ഷ്യന് രാമന്പിള്ള ഗവമ്മെ൯൨' ചിലവില് സേദാപ്പെട 

യില് കഷിപിഷയം അഭ്യസിഷ്ട് മടങ്ങിവന്നു. അദ്ദേഹം 

കുറെനാഠം മേലങ്ങാണം തഫഹശീല് ൭ ദ്യ്യോഗം വഹിച്ചിരു 

ന്നു. പിന്നീട” കോട്ടയം കൃഷിത്തോട്ട ത്തിലും, കരമന കൃഷി 

ത്തോട്ടത്തിലും ജോലിചെയ്തയും എ്രൈസ് ഇന്സ്റ്റെഷ്ണര് 

വേല നോക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരം, 

അമ്ഖലപ്പൂഴ ഈ കണ്ടുകൃഷികളില് തഹഫഹശില്ജോലി വ 

ഹിക്കയും ഒടുവില് ചെങമമോട്ട റവസ്പു തഫഹശീല്ദാരായി നി 

യമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നാരായണപിളള കടുംബസം 

ബന്ധമായ പല വിശേഷ അടിയന്തരങ്ങളും അന്നത്തെ 

പ്യയഭൂയിഷ്യമായ രിതിയില് നടത്തി. നര്ഭാഗ്യവശാല് 

നാരായണപിള്ള അവര്കഠം 739-റാമാണ്ടു? കന്നിമാസം 

12-00നൂ- വിഷ, ചികാരോഗം നിമിത്തം മരണം പ്രാപിച്ചു. 

ഇൻ സംഭവം കുടുംബത്തിനു” ഒരു ഇടിവായി പരിണമിച്ചു. 

നാരായണപിളള അവര്കറം വസക്റെം സമ്പാദിക്കുന്ന 

തില് അതിതാല്ലയ്യമുളള ഒരാളായിരുനാതിനാല് പണം ക 
ടംവാങ്ങിച്പു” ഒട്ടേറെ വസ്തക്കറം പിടിച്ചിരുന്നു. ഇതുനിമി 
ത്തം തറവാട്ടേക്ക് കുറെ കടം വന്നുചേന്നിരുന്നു. ഈ ക 
ടം കൊടുത്തുതീക്കവാ൯ തല്കാലം വേറെ ഇനം ഇല്ലാതി 

രുന്നതിനാലും കടം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകന്നതു” കുടംബത്തി 
നു” ഹാനികരമായിരുന്നതു കൊണ്ടും ഈവക വസ്ത്ുക്കഠംത 

ന്നെ വിട്ടകൊടുത്തും ചിലവ വിറവം രാമന്പിള്ള അവക 

ഉം ലേഖകനുംകൂടി കടം ഒട്ട മുക്കാലും ഒതുക്കി. അനന്തരം 
രാമന്പിള്ള, അവര്കഠം അന്പദിക്കില് താമസമായതു 
കൊണ്ടു” ഗൃഹദരണം ലേഖകനെറ മേല് നോട്ടത്തില് ത 
ന്നെ നടത്തിപ്പോന്നു. ഗൃഹത്തിലെ വിശേഷാല് ചിലവു 



കളും പിട്ടികറം നടത്തി തീരുവാനുമഭ വയും ലേഖകന്ത 
ന്നെ കയ്യ്യിനാരു നടത്തിപ്പോന്നു. ഗൃഥകായ്യ്യങ്ങളും കീഴ: 
പതിപനുസരിപ്പ” വ ഘ്ലംക്ൂടാതെ നടത്തി; മജ്യേദ്യുനന്െറ 
മരണംകൊണ്ട് ഭരണ വിഷയത്തില് വരാവുനനതായ വൈ 
കല്യങ്ങറംക്കിടകൊടുക്കാതെ ആസന്നമായ ദുദ്ൃശാഘട്ട 
ത്തെ തരണംചെയ്തു യഥാസ്ഥിത്യില് തന്നെ ഭരണം തട 
നനു കൊണ്ടിരുന്നു. സാമാന്യം ധനപുഷ്ടിയും, അനേകം അം 
ഗങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഗൃഹം ഭരിക്കുന്നത്” ഒരുതരം ശിക്ഷണം 
തന്നെയാണു്. ക്ഷമ, സഹനശക്തി, സമഭാവന, സ്വാ 
ത്ഥത്ച്യാഗം, പരഹിതാനുവത്തനം, ആത്മസംയമനം, അ 
വധാനം മുതലായ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങറം സമ്പാദിക്കുവാന് ഇ 
തു” ഏററവും നിഷ്ക്രാദകമായ ഒരു മാഗ്ലരമാണു*. പലരുടെ 
യും ഹിതത്തിനനു രൂപമായും, എന്നാല് നീതി പിടാതേയും, 

പൊത്ുക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കാതേയും ഭരിക്കയെന്നുള്ള തു" 

അത്ര സുകരമായ ഒന്നാണെന്നു തോന്നുനില്ല. എണ്പ 
താമാണ്ടു” വൃശ്ചികമാസം 4-ഠംന൯ൂ- യജ്യേഷ്യസഹോദരനായ 

കുമാരപിള്ള യും, എണ്പത്തിഒന്നു” ധനു, മേടം ഈ മാസ 
ങ്ങളില് പാവ്ൃതിഅമ്മ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടി അമ്മ എന്നീ രണ്ടു സ 
ഹോദരിമാരും പരേതരായി ഭവിച്ചു. ഇപ്രകാരം അപ്പി 

. ച്ുണ്ടായ ഈ വിപത്തു” കടുംബക്ഷേമത്തെ അല്ലാല്ലമായി 

ബാധിപ്പവെങ്കിലും അതിനു വലിയ വിഘാതംവരാതെത 

ന്നെ കഴിച്ചുകൂടി! ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടിയന്തിര 

ങ്ങളും മറവം രാമന്പിള്ള യും. ലേഖകനുംകൂടി കവിയാത്ത 

മട്ടില് കഴിച്ചുകൂട്ടി. കുടുംബഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചു" ചി 

ല വ്യവസ്ഥകഠം ഈയിടയ്യുകഛ” ചെയ്തുവെങ്കിലും അവ രാമന് 

പിള്ള അവര്കളടേയും ലേഖകരേറയും കാലശേഷം മാ 

ത്രം നടപ്പില് വരുമെന്നു ന'ശ്വയം ചെയ്തിരുന്നതിനാല് അ 
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തു കേവലം ലുപ്യാത്ഥരേഖയായി ഇരുന്നതേയുളഒ്ള. 85-ാ 

മാന്ദ്ദ” ചിങ്ങമാസത്തില് രാമന്പികള അവര്കഠം ൭ദ്യോ 

ഗം പിരിഞ്ഞു വന്ന” ഗ്രഹത്തില് താമസം തുടങ്ങിയപ്പ്യോഠം 

ഗൃഹഭരണം അദ്ദേഹം നേരിട്ടു കയ്യേറവ. പിന്നീട” 98 

മേടം 106-ാ൦ന൯- അദ്ദേഹത്തിന്െറ മരണംവരെ ഗൃഹഭര 

ണം അദ്ദേഹമാണു നടത്തിവന്നതു. 100 തുലാത്തില് ത 

നെറ ശേഷിച്ച സഹോദരി പരേതയായി. ലേഖകന് 84 

മകരം മുതല് പറവൂര് താമസമാക്കി. 100 മീനത്തില് ചി 

ല കുടംബാംഗങ്ങം ഭാഗം കിട്ടണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട 

തനുസരിച്ചു” തറവാട്ടുവസ്തരക്കറം ഭാഗംചെയ്തു. പുരുഷ 

ന്മാര് എല്ലാം ഒററയ്യും സ്ത്രീസന്താനമുള്ള വര രണ്ടു ശാഖ 

കുളായിട്ടം ഭാഗം പിരിഞ്ഞു. തആആ നിലയില് ഇന്നും നടന്നു 

വരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പതിവുകറഠംക്കും മറ൮ ധമ്മസ്ഥാ 

പനങ്ങറംക്കും വേണ്ട ചിലവിലേക്കു് വസ്തക്കഠം പ്രത്യേകം 

തിരിച്ചുവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്നും കുടുംബത്തിനു” വലിയ ഹാ 

നി കൂടാതെതന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു” ഒരു സമാധാനമുണ്ടു . 

കുഞ്ഞിഅമ്മയ്യ ഏഴു സന്താനങ്ങഠം ഉണ്ടായിരുന്നവരില് 
ഇന്നു ലേഖകന് മാത്രമേ ജിവിച്പിരിപ്പള്ള. മററള്ള വ൪ 

ഒക്കെയും അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളാണു. 

ഏകദേശം എണ്പതു കൊല്ലത്തിനുമുനു അഭ്യാഗാരിക 
ന്മാരായ രണ്ടു വിശിഷ്ട പുരുഷന്മാരാല് സുപ്രതിഷ്യിതവും 

അവരുടെ വാത്സല്യഘടാംബുസംവദ്രിതവുമായ ഈകു 

ടംബവ്ൃക്ഷം ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ വാത്യാവേഗത്താല് അ 
ല്യം ഉലഞ്ഞു എങ്കിലും ഇന്നു പത്രപ്രവാഉശാഖാഡ്യമായി 
ത്തന്നെ നില്ലുന്നു എന്നുള്ള തു” ഏററവും ചാരിതാത്ല്യജന 

കമായ ഒരു സംഗതിയാണ്”. അവര് ഏപ്പ്െടുത്തിയിട്ടു കുള. 
ധമ്മസല് ക്കമ്മാദ'കളും ഇന്നു നടസനാവരുന്നുണ്ടു”. ഈ കുട്ടം 



നു 

ബരക്ഷക്കായി ലേഖകനും തന്നാല് കഴിയുന്നതുപോചെ 
ശ്രമംചെയ്യിട്ടണ്ടെന്നു മാത്രമേ പറവാനു ളള. കുടുംബാംഗ 
ങ്ങളില് പലരേയും വിദ്യ അഭ്യസിപ്പ്ിക്കയും ഗൃഹങ്ങറം 
കേടുപാടുകഠം തീത്തു” ഓടിടുപിക്കയും പുതിയ കെടിടം പ 
ണിചെയ്യിക്കയും കുട്ടംബെത്തിലെ പല ആവശ്യങ്ങഥം നട 
ത്തുകയും കടം തിക്കന്നതിനു വേണ്ട ഏപ്പുമടുകഠം ചെയ്യു 
കയും മറവും പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. 

മനുഷ്യജീവിതം അവിഛിന്നമായ സ്പൂരണപ്പരമ്പ 
രയാണെന്നു പറയുന്നതില് വല്പ അസാംഗത്ചവുമുണ്ടെന്നു 

തോന്നുന്നില്ല. ബാല്യം, യൌവ്വനം, വാദ്ധകൃം എന്നി ജീ 
വിതഘട്ടങ്ങളെ അന്പോന്വയം സംയോജിപ്പിക്കുന്നതു” സ്കൂര 

ണാബന്ധം ഒന്നുതന്നെയാണു”. ഒരു ഘട്ടത്തിലെ അനുഭ 
വങ്ങറം മവഘട്ടത്തില് വിസൃതങ്ങളായിപോകുന്നതായാത്, 
ഗതമായ ഘട്ടം ജീവിതത്തില് കേവലം ഒരു ശുന്യപ്രദേശ 
മായിത്തന്നെ ഇരിക്കയേയുള്ള. എന്നുതന്നെയുമല്ല, തുട 

ച്യയായ ജീവിതത്തിനു” ഭംഗവും നേരിടുന്നു. മനുഷ്യനു” ഇ 

നദ്രീയങ്ങഠംമുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ബഹിര്ലോകജ്ഞാനംത 
ന്നെയാണു നമുക്കെല്പാവക്കം ഉള്ള മാനസീകസ്വത്തിഒന്റ 

ഒരു പ്രധാന ഭാഗം. അവയെ അല്പമെങ്കിലും വിസ്തൃതിയി 

ലേക്കു തള്ളന്നതായാല് നമ്മുടെ മാനസീകസ്വത്തു” അ 

തൂത്തോളും കുറഞ്ഞിരിക്കാനെ രമുള്ള, ഇങ്ങനെയുള്ള വ 

രുടെ ജീവിതം അവസാനത്തിരത ഫലശുൂന്പമായി പരിണ 
മിക്കാനേ മാഗ്രമുളള. മനുഷ്യന്െറ ലോകജ്ഞാനം ഏറ 
ക്കുറെ സൂരണസൂത്രഗൃഥിതമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു”. അതു 
കൊണ്ടു” നമ്മുടെ ലോകാനു ഭവങ്ങളെപ്പററിയുള്ള സ്മരണ 

കളെ സശ്രദ്ധം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു” നമ്മുടെ ഇഞാനാഭിവൃവ 

ദിക്കും ജീവിതസാഫല്യത്തിനും അത്യാവശ്യമായിട്ടുളളതാ 



ര് 

ണു, നമ്മുടെ അപരജീവിതത്തെ യഥാവിധി നിയന്ത്രി 

ക്ന്നതിനും അന്യന്മാക്മ” വഴികാണിക്കന്നതിനും പൂയ്യസ്പ 

രണകറം ഉപയുക്തങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ അ 

ധുനാതനന്മാക്ക” അപരിചിതങ്ങളും പക്ഷെ, അജ്ഞാത 

ങ്ങളമായ പല പഴയ നടപടികളും മറവും അറഞ്ഞു” അ 

വയെപ്പുററി ചിന്തിക്കുന്നതിനും പുതിയ ഏപ്പ്യാടുകളുമായി 
താരതമുപ്പെടുത്തുന്നതിനും നമ്മുടെ സൂരണകളെ രേഖ 

പ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു" അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണല്ലോം. 

ഈവക ഗുണങ്ങറം വല്ലതും സിദ്ധിക്കുമെന്നു വി ചാരിച്ചല്പാ, 
ഈ ലേഖനകത്താവു” തന്െറ ചില സ്തരണകളെ ഇവിടെ 

രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു” എന്നുകൂടി ആദ്യമായി പറഞ്ഞുകൊ 
ളൂളന്നു. ഒരു പൃജ്യസ്ഥാനത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ട ഉപദേശ 
ത്തെ ആസ്സുദമാക്കി മാത്രമാണു” ലേഖകനന്െറ ഈ പ്രാരം 
ഭം. “ഞുത്ഞാഗുരൂണാം ഫൃ വിചാരണീയാ?? എന്നാണ 
പ്പോ ആഘഏവാക്യം. എന്നാല് ലേഖനകത്താവിനെറ ജീ 
വിതം മുഴുവനും വിദ്യാദ്യാസവിഷയത്തില് നയിക്കപ്പെട്ടിരി 
ക്കുന്നതുകൊണ്ടു" ഈ സ്തൂരണകറം എല്ലാംതന്നെ ഈ വഴി 
ക്കു മാത്രമാണെന്നും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പല 
അനുഭവങ്ങളും ധാരണാശക്തിയുടെ ക്ഷയം നിമിത്തം വി 
സ്തൂരുങ്ങളായും തിന്നിട്ടുണ്ട്. 



൮0 ല്യനൂരണകയ. 

ഈ ലേഖകനെറ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചതു” ഒ 
രു പഴയ ആശാന്െറ കിഴിലും, കളരിയിലും, പഴയ രീതിയി 

ലുമായിരുന്നു. ഏകദേശം അഞ്ചു വയസ്സു മുതല് പത്തു വ 
യ്വ്ററവരെ ഇവിടെ കിടന്നു കുഴങ്ങേണ്ടതായി വന്നു. ആകാ 

ലത്തു” ആശാന്മാരുടെ ശനിദശ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്പ. ഖ്യയാ 
ഴുദശ അവസാനിക്കാറായിരുന്നുതാനും. ആശാന്മാർ ഏ 

ക്കുറെ ഒരു വര്ഗ്ഗീയ സ്വഭാവത്തെ രക്ഷിച്ചുപോരുന്നവ 

രായിരുന്നു. തആആകൃതിയിലും മറവം അല്പസ്വല്പം വൃത്്യാസ 

പ്പെട്ടിരുന്നേക്കാമെങ്കിലും, അവരുടെ പെരുമാററത്തിലും 

സ്വഭാവത്തിലും ആരാന്മാക്ക” അസാധാരണമായ സാമ്യം 

ഉ ണ്ടായിരുന്നു. ഗംഭിരമായ മുഖഭാവം, ക്രരമായ സ്വഭാ 

വം, നിദ്ദയമായ മൃരല്പ്രയോഗം, സുബദ്ധമൂലമായ യാഥാ 

സ്ഥിതികത്വം മുതലായവ ഇവരുടെ സാമാമ്പയശുണങ്ങളില് 

പ്രധാന ഗുണങ്ങളായിട്ടു ള്ള വയായിരുന്നു. ബാലന്മാരെ 
സംബന്ധി ച്ചിടത്തോളം ഇവര് ഭയങ്മംരമൃത്തികളായിരുന്നു 
ലെന്നാണു് കേഠംവി. എന്നാല് ഭാഗ്യവശാല് ലേഖകന് 

ലഭിച്ച ഗുരുനാഥ൯ ഇതിനു ഒരു വൃത്ൃസ്തമായിരുന്നു. ഇ 

ദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധിമാനും, വയുല്ലന്നനും, ശാന്തനും ആയിരു 

നനു. അതുകൊണ്ടു” സാധാരണ ആശാന്മാരുടെ സുദീഘവും, 

പക്ഷെ പ്രായോഗികജീവിതത്തില് ഏറക്കുറെ നിജ്യോ 

ജനവൃയമായ പാഠപദ്ധതിയെ ആപാദചൂഡം തന്നെ അവ 



യി 

ലംബിക്കാതെ അല്പം ഭേദഗതിയോടുകൂടിയാണു” അഭദ്ധ്യാപ 

നം ചെയ്തുവന്നതു”. ൨ൃുരല്പ്രയേ:ഗത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തി 

നു" വലിയ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയ 

ത്തില് സവ്യപ്രധാനമായി ആശാന്മാര് ഗണിച്ചവന്നിരുന്ന 

ഈ ചതുത്വോപായം ഇദ്ദേഹം ആ നിലയില് സ്വികരിച്ചി 

രുന്നില്ല. എന്നാല് എല്ലാം ദ്രണാപാഠം പഠിക്കണമെ 

ന്നുള്ള നിര്ബ്ബന്ധം ഇദ്ദേഹം തി൭ പേക്ഷിച്ചിരുന്നുമില്ല- 

അന്നത്തെ പ്രാപ ത്യ 0 .ക.൦൦ പ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നവ 
അധികം ഷി വ്ശാലോ, ഗണിതശാസ്രും പഠി 
കടന്നതിനു” ഉ ങ്ങളായിട്ടുള്ള വയായിരുന്നു. അവ 

യില് പലതുമിപ്പ്യോഠം പ്രയോജനതശ്തുന്യങ്ങളായി മനസ്സില് 
ഒരു ഒഴിഞ്ഞ മൂലയില് കിടക്കുന്നതേയുള്ള. എന്നാല് കാ 
ണാപാഠം പഠിച്ചവ പ്പലതും ചിന്താശക്തിയുടെ വികാസ 

ത്തോടുകൂടി ഉപയോഗപ്രദങ്ങളായും തിന്നിട്ടുണ്ട്. ബാല്യ 
ത്തില് ഉരുവിട്ട അമരകോശം, സിദ്ധരൂപം മുതലായവ 
സംസ്ൃതഭാഷാണ്ഞതാനത്തിനു് ആവശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വയാ 
ണല്ലൊ. ““അടിയളവുവാക്യം?? പകലും, “നക്ഷത്രപാന്? 
രാത്രിയിലും സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു” ഇന്നും ഉപയോ 
ഗപ്പെടുന്നുണ്ടു. അതുകൊണ്ടു” കളരികളില് അവരു൭ട 
ബാല്യത്തെ തരണംചെഠ്തരാനിടയായവര് എല്ലാവരും ലോ 
കത്തില് മന്ദന്പുദ്ധികളോ, വിവേക ശുന്മയന്മാരോ ആയിരു 
ന്നുവെന്നു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നു” ഇര ലേഖകന്െറ 
അനുഭവംതന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടു”. ! നേരെമറിച്ചു” പല 
രും യോഗ്യന്മാരായിതിന്നിട്ടണ്ടു്. ഒരുകാലത്തു” ആശാ 
ന്മാരും കളരികളും അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്കും ഇഞാന 
ത്തിനും തക്കവണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസ രൂപമായ ൭ ത കൃഷ്ണസമുദാ 
യസ്േവനം ചെയ്തുവെന്നു സമാധാനപ്പൌെടാനെയുള്ള. ആ 



ശാനേയും കളരിയേയുംപററി ലേഖകന് “ധഗരുനാഥന്൯? മാ 
സികയില് സവിസ്തരം എഴുതിയിട്ടുള്ള തിനാല് ഇവിടെ ഇ 

തൃയും മതിയാകുമെന്നു വിചാരിച്ചു" വളരെ ചുരുക്കുന്നതാ 
ണു". വിപരീതശക്തികളുടെ വ്യാപാരം നിമിത്തം അവരു 
ടെ തൊഴിലിനു” ഉടവുതട്ടിയെങ്കിലും ഏകദേശം ₹ പതി 
നഞ്ചു കൊല്ലം മുന്യുവരേക്കും ആശാന്മാര് ദീനദീപങ്ങളെ 
ന്നപോലെ നില്രഭന്മാരായിട്ടെങ്കിലും അങ്ങുമിങ്ങും അവരു 
ടെ തൊഴിലിനെ സാസുൂയം സംരക്ഷിച്ചു വത്തി ച്ുവന്നിരു 
ന്ന. എന്നാല് ആയിടയ്യക്ഛ ണ്ടായ വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തി 
ന്െറ ആവിദഭാവത്തോടുകൂടി ആശാന്മാക്ക്” വിദ്യാഭ്യാസ 
ലോകത്തില് അഥവാ ലോകത്തില് തന്നെയും സ്ഥാനമി 

ല്രാതായിതിന്ന. അപ്പോം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഈ സാ 

ധുപഗ്ലുക്കാർ കളരിയും പൂട്ടി ഓലയും നാരായവും കൃരലും 
ഒക്കെ താഴത്തു വച്ചു” തങ്ങളുടെ തൊഴിലുമായിട്ടു"് അവസാ 
നയാത്ത പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു. 

ഇതെഴുതുന്നയാറം തനെറ പത്താമത്തെ വയ 

സ്ത്രില് രഫുവംശത്തില് ഒരു സഗ്ഗുവും പഠിച്ചു” ശുരുദക്ഷി 

ണയുംചെയ്ത് തനെറ പ്രഥമ വിദ്യാലയമായ കളരിയേ 

യും ഗുരുനാഥനേയും ദീഘശ്വാസസഹിതം വിട്ടപിരിഞ്ഞു. 

ഇതു കഴിഞ്ഞു” ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം വരേയും താലുക്കു 

കച്ചേരിയില് ഇരുന്നു” അന്നത്തെ രീതിയില് ഓലയിലുള്ള. 
എഴുത്തുകത്തുകഠം പരിശീലിച്ചുവന്നു. അന്നു ഇതു വിദ്യാ 
ഭ്യാസത്തിന്െറ ഒരംശമായിരുന്നു. അന്നത്തെ ചില സ്മര 

ണകളാണു് ഇപ്പ്യോഠം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുവാന് പോ 

കുന്നതു”. അന്നു താലുക്കുകച്ചേരിക്ക് ““മണ്ഡപത്തി൯വാ 
രര 

4 1101 കുക്കുടകത്തില് എഴുതിയതു”. 



ലം 

ത്തില്? എന്നാണു" പ്പേരു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതു'. ദിവാ൯ 

ശ്രീ. രാമയ്യങ്കാരാണു” ഇതിനു” “താ ലൂക്കു”?? എന്ന പേരു 
നല്കിയതു“, അന്നത്തെ തഹശീല്ദാരന്മാർ പോലീസ് 

ആഫീസറന്മാരുംകൂടി ആയിരുന്നു. സമ്പ്ൃതിപ്പിള്ള സബ്ബാ 

ഫീസവമായിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഡ്ഥാണാ നായ്യ്യനും, ശി 
പപായിമാക്കം, പാര്വ്ൃത്യകാരന്മാക്കും, പിള്ള മാക്ദം, ദേശ 

കാവല്ക്കാക്കം ചില ചില്ലറ പോലീസു” അധികാരങ്ങളു. 

ണ്ടായിരുന്നു. പോലിസാഫീസറന്മാരുടെ മേലധികാരം 

ദിവാ൯ജി അവര്കംംക്കാണു”. ഇതിലേക്ക്” ഹജുരില് 

“ദപാലീസശിരസ്ഥ്? എന്നൊരു ഉദ്യോഗവും അന്നുണ്ടായി 

രുന്നു. ഇതുകൂടാതെ തഫശില്ദാക്കു” ഒരു താലൃക്കിലെ മ 

റ൨ സകല അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടു”. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ജു 
നങ്ങഠംക്ക് വളരെ ഭയവും ബഹുമാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. എ 

ുത്തുകത്തുകറം ഒക്കെയും അക്കാലത്തു” ഓലയില്തുന്നെ ത്ആ 

യിരുന്നു. പോലീസ്കായ്യങ്ങഠംക്ക്” കച്ചേരിയില് ഒരു ഗു 
മസ്തനും, രണ്ടാംപിള്ള യും പണസംബന്ധമായ കായ്യങ്ങ 

ംക്ഷ” ഒരു സമ്പ്യതിയും മുതല്പിടിയും കിഴുശ്രുട്ടം പിള്ള 
മാരും മറവ റവന്യൂ കായ്യങ്ങറംക്ക് ഒരു രായസംപിള്ളയും 
ഡെപ്യൂട്ടി രായസവും ഒരെഴുത്തുകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. 
മേലാവിലേയ്യ്ലേഴുതുന്ന ““സാധനങ്ങറം?? “ഇവിടത്തെ ചെ 
യ്ഡിആവിതു"? എന്നുള്ള തമിഴ്വാചകംകൊണ്ടടണു” ആരം 
ഭിച്ചിരുന്നതു”. അവസാനത്തില് ഇച്ചെയ്തിയെല്ലാം? രാ 

യസംപിളള. വായിച്ചു” ഇന്നാരെ കേംപ്പിച്ചവയ്യയും 

വേണം? എന്നെഴുതിവന്നു. കിഴുക്രുട്ടം വക കണക്കുകളൊ 
ക്കെയും നാടന് തമിഴിലാണു” എഴുതിവന്നിരുന്നതു*. മണ്ഡ 
പത്തുംവാതുക്കല് കൊടുക്കുന്ന ഹജ്ജികളുടേയും സങ്കടങ്ങ 
ളൂടേയും മറവം ആദ്യവാചകം “ഇന്ന മണ്ഡപത്തുംവാതു 
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ക്കല് ശ്രീ പണ്ടാരകായ്യം ചെയ്വാകഠം മുമ്പാകെ? എ 
ന്നായിരുന്നു. എല്പാ കച്ചേരികഠംക്കും ഒരു വിളക്കുവെ 
കാരനും വിളക്കിനു” എണ്ണയും ഏതാനും ഇരുമ്പു “മാട 
ന്വിവിളക്ക??കളും തൃണ്ടായിരുന്നു. റവസ്പൂ കായ്്യങ്ങറംക്കു" 

ഏതാനും “ചെറിയ കഞ്ചുട്ടക്കാറരു""മുണ്ടായിരുന്നു. കച്ചേ 
രി സാധാരണ രാത്രിയില് പത്തു മണിവരെ ഉണ്ടായിരി 
ക്കം. തഫശീല്ദാരന്മാര കച്ചേരിക്കു പോകുമ്പോറം ഉടു 

പ്യം വില്പയുമിട്ട്” രണ്ടു ശിപായിമാര് കക്ഷത്തില് വടിയുമാ 

യിട്ടു" മുന്പില് നടക്കുക പതിവായിരുന്നു. കച്ചേരിയില് 
തഫഹശീല്ദാക്കു” ഇരിക്കുന്നതിനു” ഒരു മെത്തപ്പ്യായും ചാരു 

പലകയും ചാവട്ടയുമാണു” ഉണ്ടായിരുന്നതു”. മുമ്പില് ഒ 

രു മേശപ്പെട്ടിയുമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതു” അപൂവമായിട്ടെങ്കി 
ലും വേണ്ടിവരുന്ന കടലാസെഴുത്തിന്െറ ആവശ്യത്തിലേ 
ക്കാണു”. ഗുമസ്മന്മാക്കം മറവും ഇരിക്കുന്നതിനു” സാധാര 
ണ പാകളും തടുക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചുവന്ന. ഓലയായി 

രുന്നു അന്നത്തെ സ്റ്റേഷനറി , ഇതു” ഗവമ്മെന്റില്നിന്നും 
കൊടുക്കും. നാരായവും പിശ്ശാത്തിയും മറവും ഉദ്യോഗസ്ഥ 

ന്മാര്തന്നെ കരുതിക്കൊള്ളണം. ““കൈതമുക്കു നാരായ? 

മാണു" അന്നു” അധികംപേരും ഉ.പയോഗിച്ചുവന്നതു”. വ 

ലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് വെള്ളിയോ പൊന്നോ പൃശിയ 

നാരായം മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മിക്ക ഉല്ല്യോ 
ഗസ്ഥന്മാരും പിഗ്ലാമ്കത്തിയും നാരായവും ചുരിയും ഒരു ഉ 

റയിലിട്ടു” എളിയില് തിരുകിയിരുന്ന. ഒരു തുണ്ടോലയും 
കയ്യില് കാണും. ““സാധനങ്ങറം?? നീഉമുള്ള വലിയ ഓല 
യിലും പ്രവൃത്തിയിലേക്കും ദേവസ്വത്തിലേക്കും ഡ്ഥാണാലി 

ലേക്കും മറവമുള്ള ““ചീട്ടുകറം?? ഒരോലയുടെ പാതിയിലും 
എഴുതിവന്നു. ഹമജ്മൂരിലേക്കും മററുമുള്ള. സാധനങ്ങളും അ 
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വിടെനിന്നുമുള്ള ഉത്തരവുകളും ഓലയിലെഴുതി തിരിച്ചുപി 
ടിച്ഛു” ഒപ്പിട്ട" ഓല അററം വിടുവിക്കാതെ രണ്ടായിപ്പ്ിള 

നര” മടക്ക! ഓലവാവ കൊണ്ടു കെട്ടി കടലാസുകൊണ്ടു പൊ 
തിഞ്ഞു” മുദ്രവച്ചാണു” കെട്ട് അഞ്ചലില് അയച്ചുവന്നിരു 

ന്നതു”. സര്. ടി. മാധവരായര് ദിവാ൯ജിയായിരുന കാ 
 ലത്തു” ഏതാനും എഴുത്തുകത്തുകറം മാത്രം കടലാസിലാക്കി. 
എന്നാല് ശേഷയ്യയാശാസ്രു। ദിവാ൯ജിയുടെ കാലത്താണു” 
ഓലയെ നിദ്രേഷം നിഷ്ട്യാസനം ചെയ്യതു”, അന്നത്തെ 
ഫയലുകറംക്ക് “*“ചുരുണകഠം?? എന്നാണു” പറഞ്ഞുവന്നു 
തത”. ഇപ്പ്യോഠം ഓലയുടേയും നാരായത്തിനേറയും സ്ഥാന 

ത്തു” കടലാസും ഫൌണ്ട൯ പേനയും പ്രശോഭിക്കുന്നു. ഇ 
നി ഇവയുടെ സ്ഥാനത്തു” എന്താണാലോ വരാന് പോക 
ന്നതു”? എന്തെങ്കിലുമാവട്ടെ. 

“ത്യാതമായാതമപേക്ഷണീയം 

ഗതംഗതം സര്വ്വമുപേക്ഷണീയം.?? 
എന്നുമാത്രമേ നമുക്ക് ആലോചിച്ചു പ്രവത്തിക്കുവാന് കാ 
യ്യമുള്ളൂ. അന്നു” തഹശീല്ദാരന്മാരുടേയും മറവദ്യോ 
ഗസ്ഥന്മാരുടേയും *കപ്പേരി മുഴുപ്പ്?” കട്ടിയും കവണിയു 
മായിരുന്നു. തലയില് ഒരു നേരിയതു” കത്രിക ടടി?ട്ട 
കെട്ടിയുമിരിക്കും. തോളില് ഒരുമാതിരി ലേസുമിട്ടിരിക്കും. 
അന്ന” ഇന്നത്തെ മാതിര് മട്ടപ്പും മറവം ആരും ഉപയോ 
ഗിച്ചിരുന്നില്ല. റസിഡെറാ മറേറാ വരുന്ന ചിച അപൂവ്വ 
സന്ദദങ്ങളില് ഉ പയോഗിക്കുന്നതിനു” ഒരു ഉപ്പു” കരുതി 
വപ്പിരിക്കം. കച്ചേരിസമയം ശിപപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായി 
രുന്നു. ചിലപ്പ്യോഠം ഏഴു മണിമുതല് പത്തു മണിവരേയും 
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പിന്നീടു” പന്ത്രണ്ടു മണിമുതല് രാത്രി പത്തു മണിവരേയു 

മായിരിക്കം. തഫശീല്ദാരന്മാരും മറവം അന്നു” സക്കീട്ടി 
നുപയോഗിപ്പിരുന്ന വാഹനങ്ങറം മഞ്ചല്, മേനാവു”, കു 

തിര മുതലായവയായിരുന്നു. വണ്ടികഠം അക്കാലത്തു” നട 
പ്യണ്ടായിരുനില്ല. റോഡുകളും അവയുടെ അഭാവംകെ? 
ണ്ടൊണ” ശോഭിച്ചിരുന്നതു”. ദേശകാവല്ക്കാര് രാത്രിപ 
ന്രണ്ടു മണിക്കും വെളുപ്പാ൯ കാലത്തും കച്ചേരിസ്ഥലത്തു 
കൂടി കാവല് വിളിക്കണമെന്നും ഏപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. രാ 
ത്രീയില് മോഷണം മുതലായ കുററങ്ങളൊമറേറാ ആരെ 

ലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നു അന്വേഷിക്കുന്നതു” ഇവരുടെ 

ചുമതലയാണു”. ഇവരായിരുന്നു അന്നത്തെ “* പെട്രോറം?? 

കൃത്യം നടത്തിവന്നതു”. കുററക്കാരെ പിടിച്ചേല്ലിക്കുന്നതി 
നും ഇവക്ക ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു. കുററക്കാരെ ഒരുത 

രം ഇരുട്ടറകളായിരുന്ന ഡ്രാണാവുകളിലാണാ സൂക്ഷിക്ക 

പ്പെട്ടിരുന്നതു”. അന്നു് മരവിലങ്ങാണു” സാധാരണ ഉപ 

യോഗിച്ചുവന്നതു. ഇതിനു” കയ്യാമം? എന്നു പേര് പറ 

ഞ്ഞൂവന്ന. ഇതു” രണ്ടററത്തും കൈയുടെ പത്തികഠം കട 

ക്ത്തെക്കവണ്ണമുള്ള. ദ്വാരങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു തടിക്കഷണ 

മായിരുന്നു. കൈ കടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്” ഉരരിഎടുക്കാതി 

രിപ്പാ൯ ഓരോ ത൭പ്പയകളു.ം തല്ലിക്കേറവും, ഇത്തരം “ക 

യ്യാമങ്ങം?? പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വഴികഠം തമ്മില് വില 

ങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു തൂണിരു ഉറപ്പിച്ചു” സ്ഥാപിക്കു 

ന്ന പതിവുണ്ടു”. ഇതു” കുററം ചെയ്താലുള്ള തലുക്ലാല ഫ 
ലത്തെ ജനങ്ങഠംക്കു” ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരുന്നു. 

ഇതും ചുമന്നും കൊണ്ടുവേണം കററക്കാര സദാ ഇരിക്കുവാ 

൯. ഇതുപോലെതന്നെ കാലിന്െറ പത്തി കടക്കത്തക്ക 

വണ്ണം രണ്ടററത്തും ദ്വാരമുള്ള ഒരു രുണ്ട തടിയില് കാ 



ലുകറം കടത്തി ഭയൃപ്പയ വയ്യുംകയും ചെയ്യാവണ്ടു്. പക്ഷെ 

ഇതില് കാലുകഠം ഇട്ടാല് പിന്നെ കിടക്കുകയൊ ഇരിക്കു 

കയൊ മാത്രമെ ചെയ്യാന് പാടുള്ള. ഇതിന് തടിയി 

ലിട്ടക്? എന്നാണു” പറയാവള്ള തൂ". ഇരുമ്പുവിലങ്ങ് അ 

ഗൊലത്തു" അപുധ്യമായിരുന്നു. മോഷണവും മറവും തെളി 

യിക്കുന്നതിനായി “കിട്ടി?” എന്നൊരു ഉപകരണം ഉണ്ടാ 

യിരുനതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഓരോ ചാണ് നീളമുള്ള രണ്ടു് 

അലകകഷണങ്ങഠം ചീകി ഉരുട്ടി രണ്ടുംകൂടി ഒരററത്തു് ക 

യവുകൊണ്ടു ക്രടി മുവകെ കെട്ടിയതാണു” ഈ ഉപകരണം. 
മറെറ അററം വിടത്തി കുററക്കാരന്െറ കൈവിരലുകറം 

അകത്താക്കിയിട്ടു” അമത്തുകയാണു*” ഇതിന്െറ പ്രയോഗംം 

വിരലുകളുടെ മുട്ടുകളിലാണു” സാധാരണ %കിട്ടി?? ഇടുന്ന 

പതിവു”. ഈ പ്രയോഗത്തിന്െറ രുചി എന്താണെന്നു” 

അനുഭവിച്ചവക്കുമാത്രമേ അറിവാന് പാടുള്ള. കരം കൊ 

ടക്കാത്തവരെ കുനിച്ചുനിത്തി മുതുകില് കല്ല കയറുന്ന ഏ 

പ്പാടും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതായി കേഠംവിയുണ്ടു". ഈ 

വിഷയത്തില് ഇന്നു” എന്തുമാത്രം വ്ൃത്ചാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. 

ഇന്നു” കരവുംകൊണ്ടു” പ്രവൃത്തികച്ചേരിയില് ചെന്നു” ജന 

ങ്ങറം കാത്തുകിടക്കുകയാണു". വാങ്ങിച്ചു” രസീതു കൊട 
ക്കുവാ൯തന്നെ പ്രയാസം. അന്നു വസ്തൂക്കറഠംക്കു” ഇന്ന 

ത്തെപ്പ്യോലെയുള്ള പ്രിയം ഇല്ലായിരുന്നു. അന്മഭവവും അ 
ങ്ജിനെതന്നെയാണു്. കരം കൊടുക്കാത്തവരെ ചില 
പ്ര്ോഠം ഡാണാവിലാക്കുകയും അന്നു നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 

അക്കാലത്തു" താമൃക്കതോവം ““വിരുത്തിക്കാര്?? എന്നോരു 
വക *മുനഴിയ്? വേലക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവക്മളള 
പ്രധാന ജോലി കോപ്പ്ോംപ്പിക്കയും ചുമടു ചുമക്കയുമാണു?. 

തിരുവനന്തപുരത്തു” ഉത്സവമഠത്തില് നെയ്യും തൈരും ഏ 



ചം ൫ ചഃ 

ത്തക്കായും ചേനയും ഇവര് കൊണ്ടുചെന്നു” എംംപ്പിക്കേ 
ണ്ടിയിരുന്നു. നെയ്യ” ശഹശീല്ദാര് പരിശോധിച്ചു” കുട 

ങ്ങളിലാക്ക] മുദ്രവച്ചു" കൊടുത്തയക്കുന്നതു”" പതിവായിരു 

നനു. തൈരു തരുവനന്തപുരത്തു” ““കോനാരന്മാരോട്ട”? 
വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും കോല്പ്യകഠംക്കു* വില കൊടുക്ക 

യും ചെയ്തുവന്നു. എന്തായാലും പിന്നെയും കുടിശ്ശിക കിട 

ക്കും. പേരിനുമാത്രം വിലയും ഇവക്കു" കൊടുത്തുവന്നു. 

ഈ ലേഖകനെറ തറവലാട്ടേക്കും രണ്ടു വിരുത്തികറം ഉ ണ്ടദ 

യിരുന്നതിനാല് ഈ വകക്കാരുടെ കദ്യതയെപററി ഒരു 

ഏകദേശ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ല്ലാവരുടെ കൈ 

ക്ഷം ഇവരുടെ പുറം ലാക്കായിരുന്നു. സര്. വി. പി. മാധവ 

രായർ അവര്കളുടെ അനുഗ്രഹീത ഹസ്തൃത്താലാണു” ഇ 

വ൪ ഈ ദുരിതത്തില് നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു്”. 

ഒരു മണ്ഡപത്തുംവാതുക്കലുള്ള സകല കാതൃങ്ങ 

രാക്മം തഫശീല്ദാരാണു” ചുമതലപ്പെട്ടിരുന്നതു". ഇദ്ദേ 

ഹം സ്വ്വകായ്യധുയധ്യഫനായിരുന്നു. വഴികറം, പാലങ്ങറം 

ഇവ നന്നാക്കിക്കുക, കുളങ്ങറം വെട്ടിക്കുക, ഉട്ട്, ദേവസ്വം 

ഇവ ശരിയായി നടത്തുക, കരം പിരിക്കുക, കററക്കാരെ 

കണ്ടുപിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കുക, റസിഡന്വ൨ സായിപ്പിനും മ 

റ൨൮൦ സക്ീട്ടില് തപാല്മാററത്തിനു” ഏപ്പ്യാഴുചെയ്യുക 

മുതലായവയെല്ലാം നുടത്തേണ്ടിയിരുന്നു. അന്നു” തഹഥശില് 

ദാരന്മാരെ നേരിട്ട്” കൊട്ടാരത്തിരനിന്നു” കല്ലിച്ചു" തീട്ട 

കൊടുത്താണ് നിയമിച്ചുപന്നതു”. അന്നു” അവര് തീട്ട 

പിടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്? എന്നു” സബഹുമാനം വിളിയ്മു, 

പ്പെട്ടിരുന്നു. 1010-ഠമാണ്ടത്തെ ആറാം റഗുലേഷനായിരു 

ന്ന അന്നത്തെ പോലീസ് നിയമവും ശിക്ഷാനിയമവും (൫ 



പ: 

മിനല് നടപ്പടി നിയമവയം. ഇതിന്െറ ഭാഷാരിതിയേയും 

ഉദ്ദേശത്തേയും കാണിക്കുന്നതിനായി അതിലെ മൂന്നാം വകു 

൦ ഇവിടെ തദ്യാരിക്കുനാതു* അസ്ഥാനത്തിലാകുകയില്ലെ 

ന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ““പൊല്ലീസാപ്പ്പീസരന്മാർ അവര 

വരുടെ മണ്ഡപചത്തുംവാതുക്കല് അത്ൃക്കകത്തു” ഇരിക്കുന്ന 
ജനങ്ങഠംക്കും സൌഖ്യമായിരിക്കുംപ്രകാരം നോക്കി കാക്കു 
കയും മേലെഴു തിയവര് തങ്ങറം ചെയ്യുന്ന കാവ്യയങ്ങളേയും 

പൊല്ലീസ്” സംഗതികളില് തങ്ങഠം അറിഞ്ഞുവരുന്ന മു 

ഖ്യമായ വത്തമാനങ്ങളേയും അതാതു സമയംതന്നെ ദിവാ 

൯ കച്ഛേരിക്കു ബോധിപ്പ്ിയ്കകയും വേണം. കുററം ചെയ്യു 
ടള്ള വരെ പിടിപ്പനായിട്ട് പൊ ല്പീസാപ്പി സരു തങ്ങളാല് 

കഴിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ചെയ്യയും വേ 
ണം.?? ഇതു” ഒരപരിഷ് കൃതകാലത്തെ നിയമമാണെമാി 
ലും ജനക്ഷേമത്തെ ആസ്റദമാക്കി അതില് ചെയ്തിട്ടള്ള നി 
ദ്ദേശങ്ങറം ഏത്രയോ ശ്ലാഘനിയങ്ങളും ഇന്നും അനുകര 
ണിയങ്ങളു മായിട്ട കള വയാകുന്നു. ഓരോ താലൃക്കിലുള്ള ജ 
നങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പുററി അപ്പ്യോളപ്പോഠം ദിവാന്ജി 
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു”" അവരുടെ രക്ഷക്കു” എത്രമാത്രം ഉപ 
യുക്തമായിരിക്കുമെന്നു” പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ഇന്നത്തെ 
നിലയ്യുക്ഛ' അതു” എത്ര കടബ കടന്നിട്ടവേണം ദിവാ൯ജി 
അവര്കളുടെ അടുക്കലെത്താ൯? അവിടെ എപ്പ്യോഴെങ്കി 
ലും എത്തുന്ന കായ്യംതനൌൊ സംശയയഗ്രസ്തമാണു“. ഗവര് 
മ്മെന്റധികാരകേന്ദ്രവിഭജനം നിമിത്തം ചുരുക്കം ചിച്ച 
കായ്യയങ്ങറം മാത്രമേ ആ മാന്്യസ്ഥാനത്തു ഇന്നെത്തുന്നുള്ള. 
അന്നത്തെ തഫശില്ദാരന്മാരും ഇന്നത്തെ ആ തരം ൭ദ്യോ 
ഗസ്ഥന്മാരും തമ്മില് അജഗജാന്തരം ഉള്ള തായി കാണാം. 
അന്നു തഫശില്ദാരന്മാക്ക" മുന്ത്ര൨ം നാന൮൦ അഞ്ഞുവം 



വ 

പണം വീതമായിരുന്നു ശമ്പളം. പടിയും മറവമൊന്നും ഇ 
ല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പ്യോഠം ജോലിയുടെ അളവും രീതിയും വേ 
തനവും വളരെ ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേ 

മത്തെക്കുറിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനു” തഹശീല്ദാരന്മാക്ക” സ 
മയം കിട്ടുകയില്ല. ഗവമ്മെ൯റിന്െറ ല്യാപാരപരിധി 
വദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ധനസ്ഥിത! സദാ ഒരു അസ്വാസ്ഥവ) 
ഫേതുകമായ ചിന്താവിഷയമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു”. ഏതു 
കാത്ൃത്തിനും പണം മതിയാകാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. അതു 
കൊണ്ടു” നാം കുററം പറയുമ്പോഠം ഈ സംഗതിയുംകൂൂടി ഒ 

ന്നാലോചിക്കേണ്ട ഒന്നാണു. പഴ്യ മണ്ഡപത്തുംവാതു 
ക്കല് കല്ലേരിയെപ്പുററി ““എഴുതിത്തിച്ചു?? ““കകെമാററം? 
മുതലായി ഇനിയും പലതും പറവാനുണ്ടെങ്കിലും വിസ്താര 

ഭയംകൊണ്ടു" അവയെ ഇപ്പ്യോഠം വിട്ടുകളുയാനേ നിവത്തി 
യുള്ള എന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളു ന്നു. 



വിദ്യാഭ്യാസ സൂരണകയ. 
(ഇംഗ്ലീഷ” വിദ്യാഭ്യാസം) 

താലൂക്കുകച്ചേരിയില് ഒരു കൊല്ലക്കാലം അന്നത്തെ 

രീതിയിലുളള പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാണു” ലേഖകന് ഇംഗ്ലീ 

ഷ്പഠിത്തം ആരംഭിച്ചതു", അക്കാലത്തു” തിരുവിതാംകൂ 

റില് തിരുവനന്തപുരത്തു മാത്രമല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ” അറിയാ 

വുനവര് വളരെ ലുരുക്കമായിരുന്നു. അവിടെയും വളരെ 

പേര് ഇല്ലായിരുന്നു. രാജാ സര് ടി, മാധവറാവു ദിവാന് 

പട്ടം കൈയേററുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ എട്ടോ പത്തോ ഇംഗ്ലീ 

ഷു"വിദ്യാലയങ്ങറം തിരുവിതാംകൂറില് അവിടവിടെയായി 
സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാല് ഇവയിലെല്ലാററിലും പ്രധാന അ 
ഒു്യാപകനും അടുത്ത സഹായാദ്ധ്യാപകനും ഒന്നൊഴിയാ 

തെ യൂറേഷ്യന്മാരായിരുന്നു എന്നുളള തത” പ്രത്യേകം പറ 
യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇംഗ്ലീഷു 

ഭഷ അല്പമെങ്കിലും എഴുതുപാനും വായിക്കുവാനും അറി 
യാവുന്നപർ അവര് മാത്രമെ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു 
ഒ എന്നുളള താണു“. അദ്ധ്യാപകസ്ഥാനത്തിനു” ഇവക്ക 

കള യോഗ്യൃതകഠം എത്രത്തോളമുണ്ടായിരുന്നു വെന്നു” നല്ല 
നിശ്ചയമില്ല. ഈ ലേഖനകത്താവു” തന്െറ പന്ത്രണ്ടാമ 

ത്തെ വയസ്റ്റില് സംഗതിവശാല്, കായംകളം ഇംഗ്ലീഷ് 

വില്യാലയത്തില് പഠിത്തം ആരംഭിപ്പു. ഈ ഇടയ്മ്ാണു" 
തിരുവിതാം കൂറില്നിന്നും മദ്രാസില് പോയി പഠിപ്പ” ആ 
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ദ്യമായ' ബി. എ. പരീക്ഷയില് പിജയംപ്പാപിച്ചു” പി 
ന്നീടട൦ “ബി. എ. പപ്പുപിള്ള"? എന്നു പ്രസിദാനായിരു 
ന്ന ആറം അനന്പസാധാരണമായ ബഹുമതികളോടുകൂടി 
മടങ്ങിപന്നതു”. ഈ സംഗതിയാണു” ലേഖകനെ ഇംഗ്ലീ 

ഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു” രക്ഷകത്താവിനെ പ്രധാനമായി 
പ്രേരിപ്പിച്ചത് കായുള്ൂയൂ അന്നു" റ ക്ലാസ്സുകളാ 

ണു” ഉണ്ടായിരുന്നതു”. ഒന്നാംഗ്ലാസ്ത്രാണു” ഏററവും ഉയ 

ന്നതു”. എന്നാല് അദ്ധ്യാപനവിഷയത്തിലും, മൂരല്പ്ര 
യോഗത്ത് ലും ആശാന്മാരുടെ കളരിയും ഇതുമായിട്ട്" വലി 
യ വ്ൃത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നു" സംശയമാണു്. 

വിഷയങ്ങളെല്ലാം കാണാപ്പ്യാഠം പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു 

നിബന്ധം. അടിശിക്ഷയാണെങ്കില്, അതു” അകാരണമാ 
യും, സകാരണമായും ഉ പയോഗപ്പെടുത്തിയും വന്നിരുന്നു. 

അഭദ്വ്യാപകന്മാര് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നതു" അത്ര 
സാധാരണയല്പ. അധികം ശബ്ദുമൊ മറേറാ കേട്ടാല് ഉ. 

ടനെ ലൃരലുമായിട്ട വന്നു” ക്ാസ്ത്ിനെറ ഒരററം മുതല് മ 

റേറ അററംവരെ ഒരു പ്രഹരം നടത്തുക പതിവാണു.. 

ഒന്നാം വാദ്ധ്യാര ലാന്സ് ബേക്കു" എന്നും, രണ്ടാം വാ 

ദ്ല0൪ സില്വാ എന്നും രണ്ട യൂറേഷ്യന്മാരായിരുന്നു. 
മുരല്പ്രയോഗം മുക്കാലും സില്വായുടെ ലുമതലയില്ത 

ന്നെയായിരുന്നു. ഭാഷയും കണക്കും ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്രു, 
വുമായിരുന്നു പാഠവിഷയങ്ങം. ഈ സ്ഥിതിയില് ഇവി 

ടെ മൂന്നു കൊല്ലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുശേഷം കാരണവ 
ശാല് ലേഖനകത്താവിനു” അവിടം വിട്ടപ്പോകേണ്ടതായി 

വന്നു. ഇതിനു് അല്പം മുമ്പു” മിസ്സർ ലാന്സ്ബേക്കു സ്ഥ 

ലംമാറി പോകകയും പകരം കോഴിക്കോട്ട്” ശിക്ഷാക്രമം 

അഭൃസിച്ച മിസ്റ്റർ മാതൃ) ഹെഡ്മാസ്റ്റരായി വരികയും 
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ചയയ. ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ കീഴ്ല് അല്പകാലം കഴിച്ചു. 

ഈ ലേഖനകത്താറു* പിന്നെയും ഒരു കൊല്ലം ചേത്തലെ 

താലുൃക്കുകച്ചേരിയില് ഇരുന്നു” എഴുത്തുകത്തുകറം പരിശീ 

ലിപ്പുവന്നു. അവിടെനിന്നും പിന്നെയും ആലപ്പഴ ഇംഗ്ലീ 

ഷ്യ” പക്ളിക്രുടത്തില് രണ്ടാംഷ്ലാസ്ത്റില് ചേന്മ* പഠിച്ചുതുട 

ങ്ങി. ഇവിടെയുഭ പഠിത്തം ഒട്ട മുക്കാലും മുന്വിവരിച്ച രീ 

തിയില്തന്നെയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പളളി ക്രടങ്ങളിലെ 

പരിശോധനക്കായിട്ടു” ലെഫ്രുണീസ് എന്നൊരു ധ്വരയെ 

സുപ്പണ്ടായി ഗവമ്മെന്റില്നിന്നും നിയമിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേ 

ഹം കൃത്യയനിഷ്യുയും കണിശവും തന്െറ തൊഴിലിനെപ്പു 

ററി വലിയ അഭിമാനവൃമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്ത] 

നെ കാണുമ്പോറംതനെൊെ അദ്റ്യാപകന്മാര പിറ ചൂതുടങ്ങ 

ക പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സായിപ്പ വന്നപ്പ്യോഠം 

ഒര ദ്്യാപകന് ഒരു നേരിയതു” ഉടുത്തുംകൊണ്ടാണു" വന്നി 

രുന്നതു”. സായിപ്പു ഈയാളെ കണ്ട ൭ടനെ വെളിയില് 

പോകുവാ൯ ആജ്ഞാപിച്ചു. വസ്ധൂം മാററിക്കൊണ്ടുവന്ന 

തില്പിന്നെ മാത്രമെ പള്ളിക്രടടത്തിനകത്തു കടത്തിയു 
ഒള. ഇതുപോലെതന്നെ താമസിച്ചു വന്ന ഒരദ്ധ്യാപക 

നെ അയാളൂടെ ാസ്തിീല് തന്നെ ബഞ്ചി൭ന്റ മുകളില് നി 

വത്തി, അവിടെ നിന്നുംകൊണ്ടു" പഠിപ്പിക്കാന് തആആണബഞാപി 

൧. സായിപ്പിന്െറ പരിശോധനാരീതി, അദേദ്യൃതാക്ക 
ളേയും വളരെ വിഷമിപ്പ്ിക്കാവണ്ടു* സായിപ്പിന്െറ ശ 

ബ്ദൂവും ഉച്ചാരണവും ഭാവവുമൊക്കെ കുട്ടികറംക്കു” ദുര്ഗ്ഗാ 
ഫ്യങ്ങളായിരുന്നതു കൊണ്ടു” ചോദ്യം മനസ്സ്റിലാകാതേയും 

ഉത്തരം പറയാന് നിവത്തിയില്ലാതേയും പലപ്പോഴും കുഴ 
ങ്ങി വിഷമിക്കുക പതിവായിരുന്നു. വിദ്യാത്ഥികളെ പരി 
ഭൂമിപ്പിക്കുണമെന്നുമ്ള ഉ ദ്േശമാണു" സായിപ്പിനു” പ്രധാന 



മായി ഉണ്ടായിരുന്ന തെന്നു” പക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം. സാ 

യിപ്പ” സക്കീട്ടവരുന്നതു” സാധാരണ മുന്നറിവു കൊടുക്കാ 
തെയാണു*. രാത്രി വമളത്തില് വന്നു” കടവില് തന്നെ കി 
ടക്കകയും രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്കു" പെട്ടന്നു” പളളിക്ര 
ടത്തില് പ്രത്ൃക്ഷനാകയുമാണു” പതിവു. വാദ്ധ്യാന്മാര് 
അവരവരുടെ സൌകത്ംപോലെ ണും മവക്കും മറവം 
കഴിഞ്ഞു" പമമിക്രുടത്തില് വരുമ്പോഴാണു” കാവ്യം മന 
സ്ത്രിലാകുന്നതു”. പിന്നത്തെ സ്ഥിതി പറയുന്നതിനേക്കാഠം 
ഈഹിക്കതന്നെയാഞുത്തമം. അന്നത്തെ അദ്ധ്യാപകന്മാ 
രുടെ സ്ഥിതിക്കു: ഈ നടപടി അത്യാവശ്യവുമായിരുന്നു. 
സായിപ്പിന്െറ അധികാരം അദഭ്ധ്യാപകന്മാരില് മാത്രമല്ല 
പ്രയോഗിച്ചുവന്നതു. സായിപ്പിനു” വളളം ചട്ടംകെട്ടി 
കൊടുക്കാതിരുന്ന ഒരു മജിസ്രുട്ടിനെ തനെറ ശിപായി 
യെ അയച്ചു വരുത്തി ഭയപ്പെെടുത്തിവിട്ടതായി ഈ ലേഖ 
കനറിവൃണ്ടു". ഇനി വിദ്യാലയത്തിലെ സ്ഥിതി നോക്കാം. 
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ വല്ലപ്പ്യോഴും ഒരിക്കല് വരികയെയുള്ളൂ. ര 
ണ്ടാം വാദ്ധ്യാര് മിസ്റ്റർ വീയരാണു” കാത്തങ്ങളൊക്കെ നട 
ത്തിവന്നതു”. ഇദ്ദേഹം ഒരു സൌമ്യനും സമത്ഥനും ആ 

യിരുന്നു. പാഠവിഷയങ്ങറം സാഖബ്ബയില് ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. 

ഭാഷയില് വായനയും- അക്ഷരം കൂട്ടകയും- ഒററ വാക്കുക 

കടെ അര്ത്ഥം പഠിക്കയും മാത്രമായിരുന്നു പ്രധാനം. മ 

റെറല്ലാം (കണക്കൊഴിച്ചു”) കാണാപ്പാഠം പഠിക്കതന്നെ 
വേണ്ടിയിരുന്നു. ശിക്ഷ, സാധാരണയായി മുളള കയ്യില് 

അടിക്കുകതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാല് വലിയ കുററത്തി 
നു" വിദ്യാർത്ഥികളെ മേശപ്പുറത്തു" കമത്തിക്കിടത്തി ആ 

സനത്തില് ദൃരല് കൊണ്ടു" പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അടിക്കു 

ന്നതും അത്ര അപുയ്ൃവമല്പായവരുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടു കൊല്ലം 
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കൊണ്ടു" പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു വെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലംകൂടി താ 

മസിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഇതിനു കാരണം അന്നു” തിരുവ 

നന്തപുരം ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിശ്രടത്ത്മില് ം മിസ്റ്റർ ശേഷ 

യന് എന്നൊരാംഫെഡ്മൂന്ത്്ടടയി തന്നതാണ്. ഇ 

ദ്ദേഹത്തിന്െറ ആഗ്രമ ടം ിയാണു” അഭ്ധ്യാപന 

രീതി പരിഷ്ഠരിക്ക്ലെ . അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഉപദേശ 

മനുസരിച്ചു” ഒരു കൊല്ലംക്രടി അന്നത്തെ ഒന്നാം ക്ലാസ്റ്റില് 

തന്നെ ഈ ലേഖകന് പഠിച്ചു. കൊല്ലാവസാനത്തില് 

തിരുവനന്തപുരത്തു പോയി അന്നത്തെ പ്രവേശനപ്പൂര 

ക്ഷയ'ല് ജയിച്ചു. അടുത്ത കൊല്ലം 1879-ല് ആഭ്യംത 

ന്നെ മററ്റിക്യലേഷന് ക്ലാസ്ത്രിരു ചേന്ന. മിസ്റ്റര് സുന്ദ 

രാപ്പിള്ളയും മിസ്റ്റര് രാമക്കുവപ്പം ഇതിനു മുന്പുതന്നെ 

തആലപ്പ്യഴ സ്കൂക്ഛളില് നിന്നും കാളേജില് ചേന്ന" പഠിച്ചുവ 

ന്നിരുന്നു. ഇവര് രണ്ടുപേരും പിന്നീടു” കാളേജില് തന്നെ 

പ്രശസ്തമായ വിധത്തില് ഉദ്യോഗം ഭരിക്കുന്നതിനും ഇട 
യായിട്ടുണ്ടു്. ഇതു നോക്കുമ്മോറം ഒപ്പ ഇംഗ്ലീഷ് പ 

മച്പിക്രടത്തിലെ അദ്ധ്യാപനധിതി അത്ര ആശാസ്യമായി 
രുന്നില്ലെമ്പ്ലും അതു” ബുദ്ധിമാന്മാക്ക” സ്വ പ്രയത്നംകൊ 

ണ്ടെമകിലും ഉല്ക്കഷം പ്രാപിക്കുനാതിനു” സഹായമായിരു 
ന്നുവെന്നു” ഈഹിക്കാന് അവകാശമില്ലെന്നില്ല. ഈ വി 
ദ്യറലയം പല പരവത്തനവും കഴിഞ്ഞു" ഇപ്പ്യോഠം ഒരു മ 
ഹമ്മദീയ വിദ്യാലയമായി പുവ്യാധികം ശോഭിക്കുന്നുണ്ടെ 
ന്നുമുള ൫ ആശ്വാസജനകമാകുന്നു. ഈ ലേഖനകത്താപി 
നും ഈ വിദ്ലാലയത്തെ കൃതമ്ഞതാപുധ്യം സ്തരിക്കുന്നതി 
നു” പലവിധത്തിലും അവകാശമുണ്ട്. ഇപിടെനിന്നും ഈ 
ലേഖനകത്താവും മറ൨ മുന്നോ നാലോ ദപരുംകൂടി മുകളാ 
യമാനങ്ങളായ ആശകളോടും അവ്യക്തങ്ങളാണെമിലും 



ഷം 

ആനന്ദപ്രദങ്ങളായ പ്രതീക്ഷകളോടുംകൂടി ഈ കലാലയ 
ത്തിലേക്കു കടന്നു. അന്നു” കാളേജ' പ്രവേശനത്തിനു” ഇ 
ന്നത്തെപ്പ്യോലെയുള്ള തിക്കും തിരക്കും പ്രതിബന്ധങ്ങളും 
ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. അതി 
നെറ ത൭ദാരങ്ങളായ ഒ്വാരങ്ങറം സദാ അപാവൃതങ്ങളായി 
തനൊയിരുന്നു. അന്നുള്ള കലാസദനം ഇപ്പ്യോഠം (101 
കക്കടകം;) ജില്ലാക്കോടതി ഇട്ട നടത്തിവരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളി 
ലാണു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു. എന്നാല് 1873 മാച്ച്” 
മാസത്തില് തന്നെ ഇപ്പ്യോഠം കാളേജിട്ട നടത്തിവരുന്ന കെ 
ട്ട്ടം പുത്തിയാകയും കാളേജും അതിനോട് ചേന്നിരുന്ന 
വ।ല്യാലയവും ഇതിലേക്കു” മാററി ഇടുകയും ചെയ്തു. അ 

ന്നു” രാങ്ഭാരം ചെയ്തിരുന്ന പ്രഥിതപ്രഭാവനായ ആയ] 
ല്യം തിരുനാഠം മഹാരാജാവു" തിരുമനസ്സു കൊണ്ടാണു” ഈ 
പുതിയ പിദ്പാലയത്തിന്െറ കവാടോല് ഘാടനക്രിയ ത 
ഘോഷപുവ്യം നടത്തിയതു”. അന്നു” ഇന്നുള്ള വയില് മദ്യ 
സ്ഥമായി വത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള. 
ഇതിന്െറ പുറകിലായിട്ട്” പഴയ ഹെഡ്മാസ്റ്റര് മിസ്റ്റര് 
ബെന് സിലിയുടെ ബുംഗ്ലാവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലും ഏ 

താനും ഷ്ലാസ്സ്രകറം നടത്തിവന്നിരുന്നു. എന്നാല് അല്ലകാ 
ലം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം ഇതും പൊളിച്ചു മാററപ്പെട്ടു. അന്ന 

ത്തെ പ്രിന്സിപ്പാറം ഗംഭീരനായ വിശാഖം തിരുനാറം 
തിരുമനസകൊണ്ടു” *തിരുവിതാംക്രറിലെ ശേമുഷിശാലയ 

ത്തിലെ നിഷ്ഡാതകഷകന്൯? എന്നു” സബഹുമാനം അഭിധാ 
നംചെയ്മു മഹാനായ മിസ്റ്റർ ജാണ്റാസ് തആആയിരുന്നു. അ 

ദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതു” പ്രസിദ്ധനായ മിസ്റ്റർ പെൌ 

൮ല് ആണെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹംതന്നെയായിരുന്നു 
കാളേജില് ആദ്യ പ്രി൯സിപ്പാഠം. ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്ര 



ചം: 

ധാന സഹായിയായി തത്വശാസ്രവിദശ്ധനും സന്മാഗ്ഗനി 

ഷ്യൂയുടെ അവതാരമുത്തിയുമായ ഡാക്കര് ഹാര്വ്വിയും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. മ്(്ിക്കുലേഷന്൯ ക്ലാസ്സു മുതല് മേല്ലോട്ടു" എ 
ല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇംഗ്ലീഷു മുഴുവനും ഇവര് രണ്ടുചേരുംകൂടി 
യാണു പഠിപ്പിച്ചുചന്നതു”. ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും മിസ്റ്റര് 
വാസുദേവരായരും കണക്ക സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങറം 
ഏ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, അവര്കളും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന. ഈ 
ലേഖകനു” കണക്കു സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളില് വാസ 
ന കുറഞ്ഞിരുന്നതു കൊണ്ടു: അല്ലം ബുദധിമുട്ടണ്ടാകാതിരു 
ന്നില്ല. മറവള്ള വിഷയങ്ങളില് അധികം പ്രയാസമൊ 
ന്നും കൂടാതെയാണു' കഴിഞ്ഞതും. മിസ്റ്റര് റാസിനേറയും, 
ഡാക്ലര് ഹാധ്പിയുടേയും ഇംഗ്ലീഷു” ഭാഷാദ്ധ്യാപനത്തിന്െറ 
പ്രശസ്തമായ രിതിനിമിത്തം അവരുടെ ശിഷ്യ്യന്മാര് മിക്ക 
വരും ഈ വിഷയത്തില് ഏറക്കുറെ സശിക്ഷിതന്മാരായി 
രുന്നു. മലയാളദാഷ അന്നു പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നതു' സര 
സനും, സുമുഖനും, വിദ്വാനും, കേരളകൌമുദിയുടെ കുത്താ 
വുമായിരുന്ന കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടിയായിരുന്നു. ഈക്ഛാ 
സ്തറില് ഈ ലേഖനകത്താവിനെറ സബ്രമ്മചാരികളായി 
അനേകംപേരുടെ കൂട്ടത്തില് ശ്രീ. സി. പി, രാമന്പിള്ള , 
ശ്രി. പി. രാമകൃഷ്ലയ്യര്, ശ്രീ. ടി. ആര്. അനന്ത൯പിള്ള , 
മിസ്റ്റര് ലെബ'ഷെഡിയര്, മിസ്റ്റര് സ്ന്ോഫീല് ഡഃ എന്നി 
വരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മട്രിക്കുലേഷ൯ ജയിച്ചു" അടുത്ത 
കൊല്പം എഫ്. എ. ക്ലാസ്ത്റിലേക്കു കടന്നു. അവിടെ മുന് 
പറഞ്ഞവരെ കൂടാതെ ശ്രീ.കെ. പി. ശങ്കരമേനോനും, ശ്രീ. മുത്തുകുമാരസ്വാമിപ്പിളളയും സബ്രദ്മചാരികളായി വന്നു 
കൂടി. ശ്രീ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള മുന് സീഫ് വേലയില് പ്വവേ 
ശിച്ചതിനു പകരം കണക്കു സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങറം പ 



ചം ടട ൧: 

ിപ്പിയ്ക്കാന് ശ്രീ. രങ്കറാവു നിയമിക്കപ്പെട്ട. ഇംഗ്രീഷ' പ 
ിപ്പിക്കുന്നതിനായി മിസ്റ്റര് ഷെപ്പേഡ്” എന്നൊരാളെ പു 
തുതായി വരുത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രസിഡന് സിയില് 
ഒന്നാമനായി ബി. എ. ജയിച്ച ഒരാളായിരുന്നുവത്രെ. എ 
ഇലും ഇംഗ്ലീഷില് പ്രധാനഭാഗം മുഴുവനും മിസ്റ്റര് റാസും 
ഡാക്ലര് ഹാര്വ്വിയുംതന്നെ പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. മിസ്റ്റർ ഷെ 
പ്പേഡ് ചെറുപ്പുക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭാഷാവിഷയ 
ത്തില് വളരെ നിപുണനായിരുന്നു. കൂടാതെ കാഴ്ചയില് 
സുമുഖനും സ്വഭാവത്തില് സെരമ്യനും ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേ 
ഹമാണ്” സാമാസ്പയഭാഷ പഠിപ്പിച്ചുവന്നതു”. മിസ്സര് റാ 
സും, ഡാക്ലര് ഹാവിയും ഇംഗ്ലീഷ്” പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഒ 
ന്നു പ്രത്ചേകംതന്നെയായിരുന്നു. ഗ്ലാസ്റ്റില് ഒരാളെ വിളി 
പ്പ് ഏതാനും വരികറം വായിപ്പിക്കുകയും, അതിനെ സം 
ബന്ധിച്ചുള്ള സകല ചോദ്യങ്ങഠംക്കും ഉത്തരം പറയിപ്പ്യി 

ക്ഷകയും, തെറവുകളെല്ലാം തിരുത്തികൊടുക്കുകയും, മറവു 

ഒതു വക്ദ” സംശയമുണ്ടെങ്കില് അതു തീക്കകയും ചെയ്തുവരി 

കയാനു* പതിവു”. എന്നാല് ഈയാഠം ശരിയായി തയ്യാ 
റായിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടാല് അയാളോടുള്ള അത്ൃഫ്ലിയെ ഭാവ 

ഭേദംകൊണ്ടു” പ്രദശിപ്പ്ിക്കുകയും ആളെ വാദേമൂലം ശാ 

സിക്കുകയും ചെയ്യയാവണ്ടു”. ഡാഷക്കര് ഹാവ്വി ഇതിലേക്കു" ഒ 

രു രജിസ്റ്റർ വയ്യു്ഛകയും അതില് ചില അടയാളംകൊണ്ട് 

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവന്നു. ഇതിനു" 

പിധിപ്പസ്ലുകം? എന്ന പേരാണു വിദ്യാർത്ഥികഠം കൊ 

ടത്തിരുന്നതു". അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തെ ആസ്സുദമാക്കി 

യാണു വിദ്യാര്ത്ഥികഠംക്ക്” സര്ട്ടിഫിക്കറവകഠം സാധാര 
ണ കൊടുത്തുവന്നതു”. എന്നാല് മിസ്റ്റർ റാസിനു” ഇപ്പ, 

കാര മൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നി ല്ല. അദ്ദേഹത്തിനു” മനുഷ്യ 



പം 7 

രുടെ സ്വഭാവത്തേയും ബുദ്ധിശക്തിയേയും എളുപ്പം ഗ്ര 

ഹിക്കുന്നതിനു” അസാധാരണ വൈഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

തനെറ ശിഷ്യരില് ഉംപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരുടേയും ഗുണ 

ദോഷങ്ങറം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഹ്ൃദയാന്തര്ഭാഗത്തില് രേ 

ഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ദയാശിലനും 

അതിയായ ശിഷ്യ്യവാത്സല്യമുള്ള ആള മായിരുന്നു. ഡാ 

കൂര് ഹാര്വ്വി ചിലപ്പ്യോഠം ആളുകളെ തെററിദ്ധരിച്ചു എ 
ന്നും വന്നേക്കും. പക്ഷെ, വാസ്പവമന്വേഷിച്ചറിയുമ്പോ 

ഠം തെറവ സമ്മതിക്കുകയും അഭിപ്രായം ഭേദപ്പെടുത്തുക 

യും സാധാരണയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം നിഷ്ഠ ളങ്കനും, നിദ്രാ 
ക്ഷി ണ്യവാനും, എല്ലാ വിഷയത്തിലും കണിശക്കാരനും, നീ 
തിജ്ഞനും, ശാന്തനും ആയിരുന്നു. മിസ്റർ റാസിനെറ 

വാക്ലൂരണി ഏറാവും സരളവും മിസ്കറര് ഹാര്വ്വിയുടെ ഭാ 
ഷാരിതി ഏറക്കുറെ ഗംഭീരവുമായിരുന്നു. ഈ ലേഖ 
കന് മിസ്തറ൪ റാസിന്െറ ഭാഷാരീതിയെയാണു മാതൃകയാ 
ക്കി സ്വീകരിച്ചതു. അന്നു” മേല്ഷ്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാത്ഥി 
കളില് മെസ്സേഴ് സസി. കൃഷ്ണപിള്ള, ബെന്സിലി, പത്മ 
നാഭയ്ക്യന്, കാരക്കാട്ട്” നാരായണമേനോ൯, സുന്ദരംപിള്ള, 
രാമക്കുവപ്പു”, രാമലിംഗയയ൯, വളളിയാനന്ദമുതലിയാര്, 
പി, താണുപിള്ള, എം. കൃ്റ്ുപിള്ള, പള്ളിയില് ഗോപാ 
ലമേനോന്൯ മുതലായവര് പ്രധാനന്മാരായിരുന്നു. എഫ്. 
എ. ക്ലാസ്ത്രില് വച്ചു" മിസ്തര് മുത്തുകുമാരസ്വാമിപ്പിള്ള യും 
ഈ ലേഖകന്െറ സബ്രവമ ചാരിയായിത്തീന്ന. എഫ്. എ. 
ാസ്സു മുതല്ക്കു" കണക്കു സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങറം മിക്ക 
വയും മിസ്റ്റർ റാസ“ത നൊയാണു" പഠിപ്പിച്ചുവന്നാതുഃ. അന്നു് 
“ഐച്ഛ്തികവിഷയ്മെന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ പി 
ഷയങ്ങളും നിര്ബ്ബന്ധിതങ്ങളാ യിട്ടാണിരുന്നതു". തത്വശാ 



സ്ലം മുതലായവയില് ഡാക്ടര് ഹാധയ്യിയും ഇംഗ്ലീഷില് രണ്ടു 
പേരുംകൂടിയാണു” അദ്ധ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നതുഃ. മിസ്കര് 
സുന്ദരംപിള്ള ജയിച്ചുവനാതില്പിന്നെ ചരിത്രവും, തത്വ 
ശാസ്രത്തില് എതാനും ചിലതും അദ്ദേഹവും പഠിപ്പിച്ചു 
വന്നു. അക്കാലത്തു" ആണ്ടിലൊരിക്കല് കലാലയത്തില് 
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു" സപരിവാരം എഴുന്ന 
ളളി സമ്മാനദാനം നടത്താവുണ്ടു". ഒരിക്കല് യുവരാജാവാ 
യ വിശാഖം തിരുനാറം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും നടത്തിയിട്ടു 
ണ്ട്. ഈ ലേഖകനു" എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും സമ്മാനം ലഭി 
ക്കന്നതിനു'" ഇടയായിട്ടണ്ടു' ഈ മ സബ്ബമ 
ചാരികളില് മിസ്റ്റർ ലബ്ഷഡിയരും ഒരു മിസ്റ്റര് അപ്പാ 

ത്തുര അയ്യരും മാത്രമെ ഇപ്പ്യോഠം (1101) ജീപിച്ചിരിക്കുന്നു 
ത്തായി അറിവുള്ള . മിസ്റ്റര് ലബ് ഷെഡിയര് ലേഖകണ്െറ 

ഒരു പ്രിയ സുഹ്ൃൃത്തായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിനെ മലയാളി 
ഷയത്തില് ഈ ലേഖക൯ വളരെ സഹായിച്ചുംവന്നു. സാ 

യിപ്പു” മിക്കപ്പോഴും ചിന്താമഗ്നനായിട്ടാണു' ക്ലാസ്ത്ില് കാ 
ണപ്പെടാവള്ള തു”. മിസ്യൂര് സി. വി. രാമന്പിള്ള അവസ 

രം കിട്ടമ്പോളൊക്കെയും തആട്ടക്കഥകളിലെ പദങ്ങളും 

ശ്ല്രോകങ്ങളും ചൊല്ലി എല്ലാവരേയും രസിപ്പിക്കുക പതി 
വാണു“. ഇദ്ദേഹം അക്കാലത്തുതന്നെ ആഖ്യായികാനി 

മ്മാണത്തിനു വേണ്ട സാമഗ്രികഠം സമ്പാദിച്ചുതുടങ്ങീട്ടണ്ടാ 
യിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു. മിസ്റ്റര് മുത്തുകുമാരസ്വാമിപ്പിള്ള 

സംഗീതത്തില് വലിയ വാസനയുള്ള ആളും എല്ലാ വിഷ 

ധങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വിദശ്ധനുമായിരുന്നു. ഈ ലേഖ 

കന് അധികം സംസാരിക്കാറില്ലാത്തതിനാല് “മുനി?” എ 

ന്നാണു” മിസ്റ്റര് ലബ്"ഷെഡിയര് പേരിട്ടിരുന്നതു”. അദ്ധു 

യനസമയം കഴിഞ്ഞും കൂട്ടര് ചിലപ്പ്യോഠം കാളേജില്ത 



പം, 

ന്നെ ഉരുന്നു വായിക്കുനാതു” പതിവായിരുന്നു. ഈ സമയ 

ത്താണു” ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രതിഭാവിലാസവ്യം മറവം 

പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു”. അന്നു” കാളേജ് വളപ്പില് അ 

ധികം വൃക്ഷങ്ങഥം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാല് പ്രഡ്ൃത്വര 

ങ്ങളായ ശാഖകളോടുകൂടിയ ഒരു പ്പാവുണ്ടടയിരുന്നു. ഇ 

തിനെറ സഛായവും ശഷ്രമണീയവുമായ ചുവടു” വിശ്ര 

മാവസരത്തില് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സങ്കേതസ്ഥാനമായി 
രുന്നു. ഇതു” ഈ തലാലയത്തെപ്പ്പോലെ ആണ്ടുതോറും 

അനേകം സരശമഫലങ്ങളെ ധന ഈ വ്യ 

ക്ഷം ഇപ്പോഠം ഉണ്ടോ എന്നു" ലേഖകനു” നിശ്ചയമില്ല. 
എന്നാല് അതു” അനേകം വിദ്യാർത്ഥികഠംക്കു” അദയദാ 
നം ചെയ്തു സഹായിച്ച ഒരു സഖാവാകകൊണ്ടു" അതും കൃ 
ത ഇഞെതാപുധ്ൃമായ സ്മരണക്കു” അഘതയുള്ള ഒന്നാകുന്നു. 
ഇനിയും അനേകം കഥകറം പറവാനുണ്ടെജിലും വിസ്താര 
ഭയംകൊണ്ടു" അവയെ ഇപ്പ്യോഠം വിട്ടുകളയാനേ തരമുള്ള. 

ചിലതൊക്കെയും മനസ്സ്റില്നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടമുണ്ടു'. 

ഈ ലേഖകന് ബി. എ. പരിക്ഷയ്യു,, ചേന്നതു" 
1053-ഠമാണ്ടു* കുംഭമസേത്തിലായിരുന്നു. അക്കാലത്തു” പ 
രിക്ഷയ്യക്ച" ബി. എ. വിദ്ധയാത്ഥികളെല്പാവരും മദ്രാസില് 
ചെല്ലണമെന്നു നിര്ബ്ബന്ധമണ്ടു്. ലേഖക൯ പരിക്ഷയ്ു 
പോകുന്നതിനു: കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പു” സ്വഗൃഹത്തില് വ 
നു താമസിക്കയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു” വടക്കന് പഴി 
യ്ത്രരാണു* മദ്രാസിലേക്കു പോയതുഃ. അന്നു" ചെവവഴ്ണ്ണുര് 
ചെന്നു” തീവണ്ടി കയറി പോകയാണു* പതിവു", നി 
ടെ എന്തുന്ന കായ്യമാണു" ദുഘടം. തീബോട്ടം കാവം ഒ 
ന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു" ഒരു വളള 
ത്തിലാണു'” പോയതു", സഹായത്തിനു“ തന്െറ ജയഫ്ഠുനും 



നി ചം 

ഒരു ദ്ൂത്യനുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വഴി നിശ്ചയമില്ലാതിരു 
ന്നതിനാൽ വള്ള ക്കാരനെത്തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരു 

ന്നു. രണ്ടുമുന്ന ദിവസം വള്ള ത്തിലിരുന്നു കഴിച്ചശേഷം 
വള്ള ക്കാരന് ചാവക്കാട്ടാണ് കൊണ്ടിറക്കിയതു“. അവി 

ടെ ചെന്നു സമയമാണു” വഴി തെററി എന്നു മനസ്സിലായ 
തു", ഏതെങ്കിലും അവിടെനിന്നു ശുരുവായുരേയ്മു നടന്നു. 
അവിടെ ചെന്നു” കളിച്ചു തൊഴുതു” ഉയണു കഴിഞ്ഞു", ഒരു 

കാളവണ്ടി പിടിച്ചും അടുത്തുള്ള കററിപ്പുറം സ്റ്റേഷനിലേ 
ക്ദ' ഉടനെതന്നെ തിരിച്ചു. വണ്ടിക്കാരന് ഒരു നമ്പ്യാരാ 

യിരുന്നു. ഇരയാളുടെ ഭാവവും പെരുമാററവും തീരെ വി 

ശ്വാസം ജനിപ്പിയ്മത്തക്കതല്ലായിരുന്നു. ഇയാളുടെ എ 
ഓിയില് ഒരു വലിയ പി്ശ്രാത്തിയും ഉ ണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടും 

കല്ലിച്ചു” വണ്ടിയില് കയറി സന്ധ്യയോടുക്രടി കുററിപ്പുറ 
ത്തു ചെന്നുചേനു. അന്നത്തെ വണ്ടി പോയിക്കഴിഞ്ഞുതി 
നാല് രാത്രി അവിടെ താമസിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ന 

മ്ധ്യാര അയാളുടെ വീട്ടിലേയ്യച തന്നെ പോകാമെന്നു ക്ഷ 
ണിച്ചു. ഗത്ചയന്തരമില്ലാത്തതിനാല് അങ്ങിനെതന്നെ സ 
മ്മതിച്ചു" അവിടെ എത്തി താമസിച്ചു. പക്ഷെ 
ഒട്ടം മനസ്സമാധാനം കൂടാതെയാണു” താമസിച്ച 
തു”. അത്താഴവും അവിടെത്തന്നെയാകാമെന്നു തീര്ച്ച 
പ്പെടുത്തി. അവിടെ വീടിന്െറ തളത്തില് ഒരു ഭാണ്ഡം 

ഉണ്ടായിരുന്നതു" വച്ചുംകൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചു രാത്രിയായ 
പ്പ്യോഠം, അത്താഴമുണ്ണന്നതിനു" നമ്പ്യാര് വന്നു വിളിച്ചു. 

വാഴയുടെ വിടിരാത്ത കൂമ്പിലയാണിട്ടിരുന്നതു". ഭൂത്യ൯ 
ഇല നിവിത്തിവയ്യുച വാനായി ഭാവിച്ചപ്പോഠം ഒരിലയുടെ 
ഉളളില് ഒരു പാമ്പു” ധുരുണ്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു” വല്ലാതെ ഭ 

യപ്പെട്ട. എമ്കിലും ഇലയോടുകൂടി അതിനെ വെളിയില് 
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കൊണ്ടചെന്നു കളഞ്ഞു. വേറെ ഇല കൊണ്ടുവന്നു തു൬ 

ണും കഴിച്ചു" തളത്തില് തനെ എത്തി. കിടക്കുന്നതിനു” 

ഒന്നുരണ്ടു പായും നമ്പ്യാര് തന്നു. ഭാണ്ഡം ഭുത്യനെറ ത 

ലയ്മഛല് വച്ചുംകൊണ്ടു* കിടന്നു എന്നുമാത്രമേയുള്ള. ഉറ 

ശെ ഉണ്ടായില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. രാത്രി അകത്തു" സം 

ശയിക്കത്തക്ക ചില ശബ്ദവും മറവം കേട്ടതോടുകൂടി അല്പം 

ഭയവും ഉണ്ടായി. ഏതെജലും അസ്ലോോന്യം സംസാരിച്ചും 

കൊണ്ടു" രാത്രി ഒരുവിധം കഴിച്ചുകൂട്ടി. നേരം വെളുത്ത 

പ്പോഠം ഒട്ട സമാധാനമുണ്ടായി. രാവിലെ ഈണും കഴി 

ചൂ” നമ്പ്യാരുടെ നേതൃത്വത്തില് സ്നറേഷനിലെത്തി. ടിക്ക 
റ൮ വാങ്ങിച്ചതു” സേലഖത്തേക്കായിരുന്നു. രാത്രിയില് വ 
ണ്ടിയിലിരിക്കാ൯ കഴികയില്ലെന്നു വിചാരിച്ചാണിങ്ങനെ 

ചെയ്യതു“. പകലെ സേലത്തു” ഒരു ഹോട്ടലില് ചെന്നു 
ചേന്നു. അവിടെയും രാത്രി അസ്വാസ്ഥ്യതയോടുകൂടിത്ത 

ന്നെ കഴിച്ചു. കിടന്നതു” അടവില്ലാത്ത ഒരു നടപ്പുന്തലിലാ 

യിരുന്നു. സമീപത്തെങ്ങം അധികം ആളകഠം ഉണ്ടായി 

രുന്നില്ല. അവിടേയും പ്രജാഗരംകൊണ്ടുതന്നെ കഴിച്ചുകൂ 

ടി. രാവിലെ കള്ളിയും തരരണും കഴിച്ചു” മദ്രാസിലേക്കു” വ 
ണ്ടി കയറി. സന്ധ്യയും, മുന” അവിടത്തെ സെന്൯(ടല് 

 സ്നേഷനില് ചെന്നിറങ്ങി, അവിടെനിന്നും മൈലാപ രിലേ 
സ്തല" വഴിയും ചോദിച്ചു നടന്നു. തെരുവിലെത്തിയപ്പ്ോോഠം 
രാത്രി അല്പം അധികമായി. ഒരു ലക്കുമില്ലാതെ അല്പം ചു 
ററി. ഒടുക്കം ഉടമസ്ഥന്െറ ദയാപൂവ്യമായ അനുവാദ 
ത്തോടുകൂടി ഒരു വീടിന്െറ പുറത്തെ തിണ്ണയില് നിരാഫാ 
രന്മാരായി കിടന്നു” ജാഗ്രദാവസ്ഥയില് തന്നെ ഉറങ്ങി എ 
ന്നു പറയാം. മൈലാപ്പ രില് മലയാളികഠം പാകുന്നു 
ണ്ടെനറിഞ്ഞിട്ടാണു" അങ്ങോട്ടു പൂറപ്പെട്ടതു”. രാവിലെ 
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എഴുന്നേറവ" അന്വേഷണത്തിനു” പുറപ്പെടുവാന് ഭാവിച്ച 
പ്പോഠം ഭാഗധ്യവശാരു ഒരു മാന്യനായ നായര് ആ വഴിക്കു 
വരുനാതു കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചപ്പോഠം അടു 
ത്ത ഒരു വിട്ടിലേയ്യു” ലുണ്ടിക്കാണിച്ചുംകൊണ്ടു" അപിടെ 
ചില തിരുവിതാംശ്ൂവകാര് പാക്കന്നുണ്ടു" എന്നു പറഞ്ഞു. 
അവിടെ ചെന്നന്വേഷിച്ചു. അവിടെ അന്നത്തെ സര്വ്വഃ 
ധികായ്യക്കാരായ പി. ഗോവിന്ദപ്പിളള അവര്കറം, ജഡ്ലി 
വൈയ്മും നീലകണ്ഠപ്പിള്ള അവര്കഠംം, മുന്ഷി രാമക്കുവു 
പ്പ് അവ൪കംം, പി. അയ്യ൯പിള്ള അവര്കംം, സി. വി. 
രാമന്പിള്ള അവര്കറം എന്നിവര് താമസിച്ചിരുന്നു. 
ഇവരുടെകൂടെത്തന്നെ താമസം ഉറപ്പിച്ചു. ഇവരില് ആ 
ദും പറഞ്ഞ മൂന്നുപേരും എം. എ. പരിക്ഷയ്യ,രം മറവു 
രണ്ടുപേരും ബി. എ. പരിക്ഷയുക്ം ചേരുവാന് വന്നിരു 
ന്നവരാണു”. ലേഖകനും മറവം സസ്ൃളക്കുകളായിരുന്നതൂ 
കൊണ്ടു” അല്പം ദുഘടമുണ്ടായിരുന്നുവെനാല്ലാതെ മര൮ വി 

ധത്തില് അസൌകയ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇവി 
ടെ ഏകദേശം പത്തു ദിവസത്തോളം താമസിക്കേണ്ടിവ 
ന്നു. അന്നത്തെ പരിക്ഷ മദ്രാസ് പ്രസിഡന്സി കാളേ 

ജില് വച്ചായിരുന്നു. സെനററു" ഫൌസ് പണിതിമ്തിട്ടി 
ല്യായിരുന്നു. പരീക്ഷയുടെ തലെദിവസം വൈകിട്ടു മുതല് 

സി, വി. രാമന്പിള്ള അവര്കളെ കാണ്മാനില്ലായിരുന്നു. 

എവിടെയാണു* പോയതെന്നും ആക്കും നിശ്ചയമുത്ടായി 

രുന്നില്ല. പല ദിക്കിലേക്കും കമ്പിയടിച്ചിട്ടും അറിവുകിട്ടി 

യില്ല. പരീക്ഷയ്യ" ദിവസവും ജട്ക്കാ പിടിഷ്ട്രാണ്ട” പേട 

കയും വരികയും ചെയ്തതു”. മിസ്൪ ഡണ്കനേറയും മി 

സ്കൂ ക്ൂപ്പുറിനേറയും പ്രധാന നോട്ടത്തിലാണു” പരീക്ഷ ന 

ഭത്തപ്പെടടിരുന്നതു”. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം കടിഞ്ഞപ്പ്യോഠം 
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സി, വി. രാമന്പിള്ള മടങ്ങിവന്നു. അദ്ദേഹം ഹഫ്രൈദ്ര 

ബാദില് രാജ്യം കാണുവാ൯ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നമ: 

പരിക്ഷയില് ചേനിില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. പരി 
ക്ഷയ്മിടയ്യുകതന്നെ കൂടെ വന്നിരുന്ന ഭൂത്യനു” ഒരു വയവക 
ടിയുടെ സുഖക്കേട്ട” തുടങ്ങിയിരുന്മ. അവിടെ ചില ചികി 

ത്സകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പരിക്ഷ കഴിഞ്ഞ പിറെറ 

ദിവസംതന്നെ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള 
അവര്കളും ലേഖക൯ മുതല്പേരും വടക്കന്വഴിയ്കുചചം, മ 
റവള്ള വര് തെക്കന൯വഴിക്കും മടങ്ങിപ്പോയി. പിറേറ ദി 

വസം രാവിലെ ചെവ്വണ്ണ ൪ വന്നു” കാളവണ്ടി പിടിച്ചു” 
തൃശ്ശിവപേരൂര് രാത്രി വന്നുചേന്നു. അപ്പ്യോഠം തന്നെ ഉയ 

ണും മറവും കഴിക്കാതെ കൊക്കാലക്കടപില് വന്നു സ്വന്ത 

വളളം വന്നിരുന്നതില് ലേഖകനും കൂട്ടരും, നീലകണ്ഠപ്പി 
കുള യവർ കറം ഒരു ബോട്ടിലും കയറി. യാത്രതിരിച്ചു. വഴി 
൧൭" ദൂത്വനു ദീനം കലശലായതുനിമിത്തം കുറല്ല്പൊക്കെ 
ബുദ്ധിമുട്ടും ക്ലേശവുമുണ്ടായി. മൂന്നാം ദിവസം വീട്ടില് വ 
നുചേന്നു. ദ്ൂത്യനെ സ്വഗ്ൃഹത്തിലേക്കു" കൊണ്ടുപോയി 
ആക്കി വേണ്ടതുപോലെ ശുശ്രുഷകളും ചികിത്സകളം 
ചെയ്തുവെങ്കിലും നിദാഗ്യവശാല് അയാഠം മരിക്കയാണു 
ണ്ടായതു"”. മദ്രാസ” യാത്രയില് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ന 
ഷ്ഠ നേരിട്ട. ““അലംഘനീയാ കമലാസനാജ്ഞാ.?? ലേ 
ഖകന്൯ പിന്നീടു” ഒന്നുരണ്ടു മാസം ഒളശയില് “ശാന്തിനി 
കേതനമായ?? സ്വഗൃഹത്തില്തന്നെ സ്വസ്ഥമായി താമ 
സിച്ചുവന്നു. ഒളശ ഇപ്പ്യോഠം അപ്പസിദ്ധമായ ഒരു ചെ 
റിയ കരയാണെങ്കിലും ഒരിക്കല് അത്ു* തെക്കുംകൂര് രാജാ 
ക്കന്മാരുടെ രാജധാനിയായിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നു" മുന്പു 
പ്രസ്ലാവിച്ചിട്ടണ്ടല്ലൊ. രാജധാനിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങറം 



ലി 

ഇന്നും അവിടെ കാണമാ൯ുണ്ടു”. ആ സ്ഥലത്തിനു" ഇന്നും 
“ഇടത്തില്പ്പറമ്പു”? എന്നാണു* പേരു" ഇപ്പ്യോഠം അതു” 
പലരുടെ കൈവശമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു?. അധിടെനിന്നും 
പലക്ദം നിധി കിട്ടിയിട്ടുള്ള തായും അറിയുന്നുണ്ടു". കൊട്ടാ 
രത്തിനെറ അടിത്തറ രണ്ടുമൂന്നു കൊല്ലങ്ങറംക്കു മുന്ധാണു" 
പൊളിച്ചതു”. ഉടമസ്ഥനു” വളരെ കല്ലകഠം കിട്ടി. നിധി 
കാണുമെന്നു വിചാരിച്ചു" വളരെ താ, കിളച്ചിട്ടം ഒന്നും 
കിട്ടിയില്ല. ചില ഭരണികളും, കുറച്ചു കരിഞ്ഞ നെല്ലം കാ 
നെകയുണ്ടായി. രാജാവിന്െറ പരദേവതയായ ചെ൮വ 
ളിക്കാവില് ഭഗവതിക്ഷേത്രം ഇന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പ്യോഠം സ 

ക്കാർ വകയാണു*. ഇതുകൂടാതെ അഷ്ടവൈദ്യുന്മാരില്പ്പെ 
ടട ചിരട്ടമന്ണ്ു മുസ്തൃതിന്െറ ഇല്പംകൊണ്ടും ഇതിനു” കുറച്ചു 

പ്രസിദ്ധിയുണ്ടു”. ഇവരെ അന്നത്തെ മഹാരാജാവിന്െറ 

കല്പനപ്രകാരം വടക്കുനിന്നും വരുത്തി ഇല്പം പണിചെയ്യി 
പ്പിച്ചുകൊടുത്തു” ഇപിടെയാണു” ആളല്ല പാപ്പ്ിച്ചതു*. ഈ 

ഇല്പത്തേയ്യുക്ഛ് ഗോവിന്ദപുരം എന്നൊരു കരയും കരമൊ 

ഴിവായി കല്പി ച്ചുകൊടുത്തിട്ടണ്ടു" ഇതുകൂടാതെ ചേത്തല, 

പള്ളിപ്പാട്ട് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും വസ്ത്ക്കറം കരമൊഴി 

പായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുറജപത്തിന്െറ ആവശ്യൃത്തിലേ 

ക്കായിട്ടാണു" ആദ്യം വരുത്തിയതു*. ഇന്നും മുറജപചികി 

ത്സ ഈ ഇല്ലത്തുനിന്നുമാണു” പതിവായി നടത്തിവരുനാതു”. 
ഇടത്തില് രാജവംശം അടുത്തൂണ്പററി ഇപ്പ്യോഠം കുമാര 

നെല൪ പാത്ര്തവരുന്നു. കൂട്രെക്കുടെ പരദേവതയെ തൊ 

ഴുന്നതിനായി ഒളശയില് വരുനാതേയുളള. 



എരെറ വിദ്യാഭ്യാസം. 
(അതിന്െറ സ്ഥിതിയും ഗതിയും) 

ഈ ലേഖനകത്താവിനെറ പില്യാഭ്യാസം എഴുപ 

ത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിട്ടും ആ നിലയിത്. നിന്നും വലിയ വയ്യ 

ത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായതായി തോന്നുന്നില്ല. “ഞാനം 

സുവിസ് തൃതവും കാലം ക്ഷണികവു”മെന്നല്ലെ ഇതു” ഓ 

മ്മപ്പെടുത്തുന്നതു”. ലേഖകന്െറ ബാല്യകാലത്തു” പിദ്യാ 

ഭ്യാസം?? എന്നൊരുവക ഇല്ലായിരുന്നു. “എഴുത്തു പഠി 

യ? “ഇംഗ്ലീഷ് പഠിയ്ക?? എന്നൊക്കെയാണു” അന്നു പറ 

ഞ്ഞുവന്നിരുന്നതു*, എഴുത്തു പഠിക്കുന്നതിനുതന്നെ അ 
ഞ്ചാ൨൮ കൊല്ലം വേണ്ടിവന്നു. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷു” പഠിക്കു 

ന്നതിനും പത്തുപന്ത്രണ്ടു കൊല്ലം വേണ്ടതായി വന്നു. ബി. 
എ. പരീക്ഷയില് ജയില്ലിട്ടം ഇപ്പ്യോഠം 51 കൊല്ലമായി. 

അതില് 31 കൊല്ലം അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലും മറവുമായി 
കഴിച്ചുകൂട്ടി. 20 കൊല്ലം വിശ്രമത്തിലുമായി. ഈ കാല 
മൊക്കെയും ലേഖകന് ഏറക്കുറെ ഇജ്ഞാനസമ്ചാഭദന 

ത്തില് വ്യയംലെയ്തുയറണട് ചെയ്തതു". എന്നിട്ടം ഇന്ന 
ത്തെ സ്ഥിതി എന്തു”? വിദ്യയെവിടെ? ഞാനെവിടെ? എ 
ുത്തുപളളിയില്നിന്നും പമളിക്രുടങ്ങളില് നിന്നും ശുരുശൃ 

പയാ സ്വല്പം വല്പതും ഗ്രഹിയ്മ്രാന് ഇടയായിട്ടുണ്ടായിരി 

സ്ക്്രാം. അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയില് ഇരുന്ന കാലത്തു” അദ്യ 
താക്കറം എന്നില്നിന്നും വല്പതും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു" 
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. അപരോടു ചോദിക്കാതെ തീത്തുപറയാന് നിവൃത്തിയില്ല. 
എന്നാല് അവരില് നിന്നും, തന്െറ അദ്ധ്യാപക കൃത്ചൃത്തി 

ല്നിന്നും പുസ്തകങ്ങളില്നിന്നും അല്പസ്വല്പം ഗ്രഹിച്ചിട്ട 
ണ്ടെന്നു* സമ്മതിക്കാതിരിക്കാതേയും കഴികയില്ല. പക്ഷെ 

“അഭ്യസ്തവിദ്?” നെന്നഭിമാനിക്കുന്നതിനു് ഇന്നും ലേഖ 

കനെ തന്െറ മനസ്സുനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചരഫസ്യ 

ത്തിന്െറ എത്രയും തുമ്ലുമായ ഒരു ഭാഗംകൂടി സിഭ്ധിച്ചിട്ടി 
ല്ലല്ലോ എന്നാണു” ലേഖകനെറ ഇന്നത്തെ മനസ്താപം. 

ഇതിനിടയ്യഛ്” എത്രയോ കാലം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ 

വൃഥാ നഷ്ചപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു'. ““ജീപിതമല്ല പ്രധാനം, ജീവിച്ചു 
വന്നുള്ള താണു”? എന്നൊരു മഹാ൯ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ 
തോതു വച്ചു നോക്കിയാല്, ഈ ജീവിതകാലത്തില് എത്ത 

കാലം താന് ജീവിപ്പ എന്നു നിശ്ചയിക്കാന് പ്രയാസമാ 

ണ്. പക്ഷെ സ്വല്പം വല്പതുമുണ്ടായേക്കാം. മനുഷ്യന് 

ഞാന സമ്പാദനത്തിനുള്ള സാകയ്യങ്ങഠം അനവധിയാ 

ണു. എന്നാല് നമ്മില് പലരും പ്രായേണ ക്ല മൂടിക്കെട്ടി 

യുംകൊണ്ടു” നടക്കുന്നതിനാല് എങ്ങിനെയാണു “വല്ലതും ഗ്ര 

ഫിക്കുന്നതു”? പ്രകൃതിയില്നിന്നും സദാ ന്രഗ്ഗുളമായ ഒരു 

ഇഞാനപ്രവാഘം നമ്മുടെനേക്കു" ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നാം അ 

പാവൃതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുടക്ൂടിയിരുന്നാലും അതില് 

ഏറക്കുറെ നാം അറിയാതെതന്നെയും നമ്മുടെ ഉ ളില് 

പ്രവേശിക്കുന്നതാണു”. ഇന്നു നമുക്കുള്ള, അറിവിന്െറ ഒ 

രു വലിയ ഭാഗം ഇപ്രകാരം ലഭിച്ചതാണെന്നുളള തിനുഃ ത 

ക്കമില്ല. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ നാം സശ്രദ്ധം പ്രകൃതിയുടെ 

€ഇഷ്ടദാനത്തെ?? സ്വീകരിക്കുന്നതായിരുന്നാല് നമുക്കെത്ര 

മാത്രം അറിവു ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനുംപുറമെ പുസ്തക 

ങ്ങളില്നിന്നും, ആചായ്യനില്നിന്നും, സബ്രവമചാഭികളില് 



- 47. ഭ.0൩ പം 
നിനം സഹഫവാസികളില്നിന്നും എന്തെ ീ്യംന് 

സാധിക്കും? ചിന്തകൊണ്ടം അനുഭവംകൊണ്ടും എന്തെ 

ല്ലാം നമുക്കു” ഗ്രഹിക്കാന് കഴിയും? എന്നുവേണ്ട, നമ്മുടെ 

പരിതസ്ഥിതികളായ എല്ലാ വസ്തക്കളം നമുക്ക് ഞാനം 

നല്കനാതിനു* ഒരുങ്ങിയിരിക്കയാണു”. ഇപ്രകാരമുള്ള ത്ത 

നക്ൂല്യങ്ങളുടെ നടുവില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് ജ്ഞാ 

നം സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുന്നുവെജ്കില് ഇതിലധികം മൌഡ്യ്യ 

മായി മറ൮ വല്ലതും ഉണ്ടൊ? നമുക്കു് ഉ പജീവനമാഗ്റും 

തേടേണ്ടതായിരിക്കുമ്പോഠം ഇതിനു പോകുന്നോ ജ്ഞാനം 

സമ്പാദിക്കുവാന് പോകുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. 

എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വേണമെനല്ല പറയുന്നതു. ഏ 

തു രീതിയില് ജീിപിക്കുന്നവക്ടം അതിനനു രൂപമായ വിധ 

ത്തില് ലോകപരിജഞാനം സമ്പാദിക്കാ൯ കഴിയാത്തത 

ല്ലം അതെങ്ങിനേയുയമാകട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പുറ 
പ്പെടുന്നവരുടെ കാല്യയമാണു* ഇപിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു”. 

ലേഖ്വചകന്െറ വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചു വയസ്സില് ആരംഭിച്ച 

വെന്നു” മു൩) പറഞ്ഞുവല്ലൊ. എന്നാല് അന്നു” “വിദ്യ? 

വല്ലതും അഭ്യസിച്ചോ എന്നുള്ള കായ്യം സംശയമാണ്ട്: 

കുഴക്കയും മണ്ണും ഒരു ഓലക്കഷ ണവുമായിട്ടു" “എഴുത്തു പ 
ഠിയ്ക്കാ൯'? പോകകയാണെന്നു” ഒരു അവ്യക്തമായ ബോ 
ധം മാത്രം സദ്ധിച്ചു. ഇതു” ഏതാണ്ടൊരു ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത 
കൃത്ര്യമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി. ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കണമെ 

ന്നും മറവും അല്പും ചില സന്മാഗ്ഗബോധവും എങ്ങിനേയൊ 

മനസ്സില് ഉദിച്ചു. രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം ഒരു 
*ഒദലപച്പുരുണ?യും *നാരായറു?മായിട്ടാണു” എഴുത്തുപ 

ഒളിയിലേക്കു പോക്കു”. അതില് ഇന്നു” പേരു പറവാ൯ 

സാശിഗഓാത്ത പല ഇഞാനശകലങ്ങളം അടങ്ങിയിരുന്നു. 



,.24॥ -. 4.9... 

നിലത്തെഴ്ുത്തുകാരേക്കാഠം അല്പം ഉയ! തനിക്കുണ്ടെന്നു 
കള ഒരഭിമാനവും ഇപ്പ്യോഠം തോന്നിത്തുടങ്ങി. അന്നത്തെ 
പാഠപദ്ധതി അല്പം വിവിധവും വിശേഷപ്പെടതുമായിരു 
ന്നു. വാപ്പ, കാലദീപം, അടിയളവുവാക്യം, രാശിപടി 
വു, നക്ഷത്രവൃക്ഷം മുതലായി ജ്യോതിഷസംബന്ധമായ 
കാര്യങ്ങളും, ഗണാഷ്ടകം, സരസ്വതൃഷ്ടകം, ബ്രവമാഷ്ട്കം 

മുതലായി പ്രഭാതത്തില് ചൊല്ലപുവാനുള്ള കുറെ സ്്രോത്രങ്ങ 
ഒ മൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയില്നിന്നും ഒന്നും 

ഗ്രഹിച്ചില്ലെന്നു പറവാ൯ തരമില്ല, ലോകത്തിലെന്തോ 
ദൃശ്യപ്രകൃതിയുക് അതിതമായി ഒരദ്ൃശ്യശക്തിയുണ്ടെന്നും 
അതിനെ ഭഴൃദരിമക്കണ്ടതാണെന്നും അല്പം ഒരു വിചാരമു 
ണ്ടായി. അടിയളറു വാക്ൃത്തിനേറയും നക്ഷത്രപ്പാനയു 

ടേയും മറവും ഉപയോഗം ഇന്നത്തെപ്പ്പോലെ അന്നു" അറി 

ഞ്ഞുക്രടായിരുന്നു. കൃത്യബേോധത്തിന്െറ ബിജപ്രരോഫ 

വും സുവ്യക്തമായല്ലെങ്കിലും അക്കാലത്തു” ശിക്ഷയിലും രാ 
സനയിലുംകൂടി ഉളളില് ഉണ്ടായി എന്നു പറയാം. ഇതു് 

പിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ ഒരു പ്രാകൃതമായ ആരംഭമാണെന്നു് 
പക്ഷെ വിചാരിക്കാം. പിന്നെ കയില് ചില താളിയോ 

ലഗ്രന്ഥങ്ങള മായിട്ടാണു” എഴുത്തുപള്ളിയിലേക്കുള്ള പോ 

ക, അമരവും സിദ്ധരൂപവും പിന്നെ ശ്രീരാമോദന്തം, 

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം, രഘുവംശം മുതലായവയുമാണു* പാഠ 

പുസ്തുകങ്ങറം, ഇത്രയുമായാല് എഴുത്തുപള്ളിയിലെ ഉയ 

ന്ന ക്ലാസ്സ്റിലായി. തനിക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാമെ 
ന്നുഒള. ഭാവവും അഭിമാനവും ഇതോടുക്രടി ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഗുരുവിനോടു" അല്പം അടുപ്പവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മറ൮ ശി 
ഷ്യന്മാരെ ചിലപ്പ്യോഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായും വരും. അ 

ല്യം സംസ്കൃത ജ്ഞാനവും അതുവഴി ചില കവികളെപററി 



നം 

യും പുരാണപുരുഷന്മാരെപററിയും മറ൨ഠ ഏതാനും അ 

റിവും ലഭിക്കുന്നു. ഈ വഴിക്ക് മനസ്സിനു: സ്വല്പം വികാസ 

മണ്ടാകുന്നു. തനെറ കൂട്ടരുടെ ഇടയില് സ്വല്ലമായ ഒരു 

മാന്പ്യസ്ഥാനം കിട്ടിയെന്നും വരാം. അല്പ്പംകൂടി അറു 

ഞ്ഞാല് കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഒരു മോഹവും ഉണ്ടാകുന്നു. വ! 

ല്യാഭ്യാസം ഇവിടെ ആആരാഭിച്ചുവെന്നു് പക്ഷെ പറയാം. 

ലേഖകനെറ ഗരുവാകട്ടെ, അതിശാന്തനും വിദ്വാനും ഗം 

ദീരാശയനുമായിരുന്നു. വടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാറി 

ലു. എന്നാല് ശിഷ്യയന്മാക്കു” ഭയവും ഭക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു. 

പരിതസ്ഥിതികളും എല്ലാംതന്നെ ഒരുവിധാ അനുകൂലങ്ങ 

ളായിരുന്നു. ഗ്ൃരഫഹമാണല്ലൊ ആദ്യ വിദ്യാലയം. അവിടെ 

തന്െറ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും സ്വഭാവനൈ 

മ്മല്യമുള്ള വരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പല ഗുണങ്ങളും 

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗൃഹനായകന് തന്െറ മാതുലനായിരുന്നു. 

അദ്ദേഹത്തിനെ റ നിദ്ദാക്ഷിണ്ബയത്തോടുക്ൂടിയ ശാസനോപ 

ദേശങ്ങഥം ഗൃഹാംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവരൂപവല്ക്കരണ 

ത്തില് ഒരു പ്രധാന ഭാഗം വഹിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും 
പ്രദാതത്തില് എഴു ന്നേറ൮് കാലും മുഖവും കഴുകി കീത്ത 
നങ്ങളും കീത്തനശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്പണമെന്നു നിര്ബ്ബന്ധ 
മുണ്ടായിരുന്നു. കുളിയ്യ്ാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ സന്ധ്യ 

സമയത്തു് നാമഠ ജപിക്കണം; അടുത്തു” ക്ഷേത്രമുണ്ടായി 

രുന്നാത ദിവസവും ദശനം ചെയ്യണം; അതാതു ദിവസ 
ത്തെ പാഠങ്ങറഥം കേംംപ്പ്ിക്കണം; ഇങ്ങനെ പല നിബ 

ന്ധങ്ങല്ലം വച്ചിട്ടു ണ്ടായിരുന്നു. അവ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടു”. 

മാതാവു" പുതരവാത്സല്യവും കൃത്യനിഷ്ഠയും ഒദാവ്യവും ക 
രുണയും ഗൃഫഹദര ണത്തില് സാമര്ത്ഥ്യവുമുള്ള ഒരു മഫ്തി 
യായിരുന്നു. പിതാവു" ശാന്തനും പ്രയത്നശീലനും സ്വാ 

ി 



ച 

ത്ഥത്ാഗിയുമായ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. ഇവരുടെ 
യെല്ലാം പ്രേരണാശക്തി വേണ്ടവഴിക്ക് പ്രവത്തിച്ചിരുന്ന 
തിനാല് ലേഖകനെറ സ്വഭാവസംസ്കൃരണത്തിനും വിദ്യാ 
ഭ്യാസത്തിനും ഏററവും ഉപയുക്തങ്ങളായി ഭവിച്ചു. ഇത്ര 
യുമായതോഴടുകൂടി വയസ്സും പത്തു കഴിഞ്ഞു. നേരിട്ടുള്ള. തു 
പദേശങ്ങളെ ക്കാറം സ്വഭാവരൂപവല്ക്കര ണത്തിനു“ പരി 
തസ്ഥിതികഠംക്ക്* കൂടുതല് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ള തു" വാസ്തു 
വമാണൌജംിലും ലേഖകനു” ഈ ഗുണം ധാരാളം സിദ്ധിച്ചി 
ട്ണ്ട്. എന്നാല് വദ്യയാഭ്യാസത്തിനെറ പ്രാരംഭഘട്ടം മാ 
തൂമെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിശ്ചി 
തസമയത്തു് വിഘ്ലംകൂടാതെ ചെയ്യുണമെന്നും ശുരുക്കന്മാ 
രെ ആദരിക്കണമെന്നും ഈശ്വര ചിന്ത വേണ്ടതാണെന്നും 
സ്വാത്ഥത കുറയ്മഛണമെന്നും മറവം പല പാഠങ്ങളും ഇക്കാ 
ലത്തു പഠിയ്മ്രാനിടയായി. ഇതു: വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെറ ഒ 
ട൦ അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരംശമാണെന്നുവേണം വിചാര 
പ്യാ൯. ലേഖകന്൯ കൂട്ടുകാർ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മി 
ക്കവാറ൦ വിവിക്തസേവിയായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. അപുധ്വം 
ചില കൂട്ടുകാരില് വല്ലതും വഷളായി കണ്ടാല് അതു” താ൯ 
വെക്കുകയാണു” പതിവു”. ഈ പ്ര്രായത്തില് തന്നെ ഇത 
യും നിമ്മലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയും മനഃസ്ഥിതിയും ലഭി 

പുതു” ഒരു ഭാഗ്യംതന്നെയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. കളി 
യില് വലിയ ഭൂമമൊന്നും ലേഖകനു" ഇല്ലായിരുന്നു. ജന്തു 

ഹിംസയില് അസാമാന്യമായ വെവവ്പ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കു 

ട്ടകാരില് ചിലരുമായിട്ടു മുഷിയുന്നതിനു” ഇതു പലപ്പോഴും 

കാരണമായിട്ടണ്ടു”. അസ്ന്മാരെ ആക്ഷേപിയ്ചുകയോ പ 

രിഹസിയ്മ്യയോ ചെയ്യുന്നതും തനിക്കു" പിരോധമായിരുന്നു. 
ഇതായിരുന്നു ഇക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം. പത്തു വയസ്സി 

ര് 



നു ശേഷമാണു: ഇംഗ്ലീഷ൦ പഠിക്കാനുള്ള. ത്രമം തൃടങ്ങിയ 

തു”. ഇതോടുകൂടി ജീപിതരീതിയില് അല്പം ചില മാററ 

ങ്ങം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. അന്ൃദിക്കുകളില് താമസി 

ക്കേങ്ടിവന്നതിനാല് പരിതഃസ്ഥിതിക്കം അല്പം മാററ 

മുണ്ടായി. കായംകുളത്തും ആലപ്പ്യഴയുമായിട്ട്' ത്ആറേഴു 

കൊല്ലങ്ങഠം കഴിച്ചുകൂട്ടി. പുതിയ പരിതസ്ഥിതിക്കനുസ 

രണമായി ജീവിതരീതിയിലും ചിലതൊക്കെ ഭേദപ്പെടു 

ത്തേണ്ടതായി വന്നു. രാവിലത്തെ കുളി വൈകുന്നേരത്തേയു; 

മാററി. ഭക്ഷണസമയവും അല്പം ഭേദപ്പെടുത്തി. വി 

ദ്യാലയത്തില് പോയാല് കുളിയ്യ്യാതെ വീട്ടില് കയറവകയി 

ലു. രണ്ടുദിക്കിലും താമസസ്ഥലത്തു" ഓരോ കാരണവന്മാ 

രുണ്ടായിരുന്നു. ഇജവര് യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായിരുന്നത 

കൊണ്ടു” ശുദ്ധത്തിലും മറ൮ം വലിയ നിര്ബ്ബന്ധമുണ്ടായിരു 
ന്നു. ഇവരുടെ അധിീനത്തില്പ്പെടുന്നവരെയൊക്കെ അവ 

രുടെ അനന്തിര വരാഷ്കാ൯ ഇവക്ക്" നല്പ സാമര്തവ്യമുണ്ടാ 

യിരുണു. അതുകൊണ്ടു സ്വഗൃഹത്തില് ശിലിച്ചവയെ 
ല്യാം എള്ളിടവിടാതെ അനുഷ്ലീയ്യേണ്ടിവന്നു. ഇതു” സ്വ 
ഭാവസ്ഥിരികരണത്തിനു” അനുകൂലമായ ഒരു സംഗതിയാ 
യിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യക്കും നാമം ജപം മുതലാ 
യവ പഴ്യപടിതന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നു. കാലത്തും വൈ 
കിട്ടം കാരണവന്മാരുടെ പരിശോധനയും ഉണ്ടു". അനുവാ 
ദംകൂടാതെ വെളിയില് പൊയ് ക്രടടാ എന്നും ഏപ്പ്യാടുണ്ടാ 
യിരുന്നു. മതവും സന്മാഗ്ഗവും ഇവക്കൊന്നുതന്നെയായി 

രുന്നതിനാല് അതിലാണു” മുവകിപ്പിടിച്ചിരുന്നതു" അട്ട 

ശാസ്പ്യമായ കൂട്ടുകെട്ടും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒഴിവു 
ദിവസങ്ങളില് പൃസ്തകംതന്നെ ഗതി. ഹല്ലാംകൊണ്ടും 

ഇവിടെയും സ്വഭാവരൂപവല്കക്കരണത്തിന? സൌകവയ്യം 



ചം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്ര യ്ക്യപ്പെട്ടവെന്നേ 
യുഭഭ. എങ്കിലും ചുറവ൮ം ദഷിക്കാത്ത ഒരു നഭോമണ്ഡലം 
ഉണ്ടായിരുന്നു. . 

ഇനി പള്ളിക്രുടങ്ങളിലെ കാത്ത്യം നോക്കാം. അതു" 
അല്പം കഴപ്പുത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ കണക്കും കാപ്പിയെ 

൨ 

ത്തും ഒഴിച്ചാല് ഏല്ലാം കാണാപ്പ്യാഠം പഠിക്കതന്നെയാ 
ണു” ജോലി. ധാരണാശക്യിയെ അസാമാന്ലയമായി ക്ലേശി 
പ്പിച്ചുവന്നു. പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്െറ അത്ഥം പറഞ്ഞുകൊ 

ടക്കനാതു” അന്നു” അത്ര സാധാരണമല്ലായിരുന്നു. കഴിയുന്ന 

തു മനസ്ത്റിലാക്കികൊള്ള ണം. ഇതു” സ്വാത്രയശീലത്തിനു* 
പററിയ ഏപ്പ്യാടാണല്ലൊ. അന്നു് പളുളക്ര്ടടത്തില് ഒരു 

വിധം “യുദ്ധ നിയമമാണു? നടപ്പ്പായിരുന്നതു”. തെറവു 

വല്പതും കണ്ടാല് വിചാരണയും മറവമൊന്നുമില്ല; ഉടനെ 
അടിതന്നെ. വലിയ കുററങ്ങറംക്കു” മേശപ്പുറത്തു” കമത്ത! 

ക്കിടത്തി പ്രഷ്ലത്തിലാണു" അടി പതിവു”. പിദ്യാര്ത്ഥിക 

കില് അത്യധികം ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഇതു പോര 

യോ? രക്ഷകത്താക്കന്മാക്ക് ഇക്കായ്യത്തില് ശബ്ദിച്ചകൂ 

ടാം എപ്പാം സ്വേശരാധികാരംതന്നെ. സ്വഭാവത്തെ വി 

കസിപ്പിക്കുന്നതിനൊ, ബുദ്ധിയെ ഉൃത്തേജിപ്പിക്കന്നതിനൊ 

അവിടെ സൌകയ്യങ്ങഠം കുറവുതന്നെയായിരുന്നു. ഈ 

വൈതരണിയെ കടക്കുന്നതു” കുറച്ചു പ്രയാസമായിരു 
നനു. ചുരുക്കം ചിലക്ക മാത്രമെ ഇതു സാധ്യമായിരുന്നുള്ള. 

ലേഖകനു മുമ്പു” കായംകളത്തുനിന്നു' ഒരാറംക്കും തആആലപ്പുഴെ 

നിന്നു” രണ്ടുപേക്കം മാത്രമെ തിരുവനന്തപുരത്തു പോയി 

പഠിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമ്ള. പിന്നീടു" ലേഖകനും, ജ്യേഷ്യ്ു 

സഹോദരനും വേറെ ഒന്നുരണ്ടു ചേക്കം സാധിച്ച. ആല 

പ്യൂഴെ ഒടുവിലത്തെ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം സ്തൃളില് 



ല് ്ഃ 

നിന്നു: ശേഷയ്യ൪ എന്നൊരദ്ല്യാപകന് വനാതോടുകൂടിയാ 

ണു” അഭധ്യാപനരിതിയും ഭേദപ്പെട്ടതു”. അതുവരേയ്കുക്് 

യുദ്ധനിയമഠ?തന്നെ നടപ്പ്ായിരുന്നും പണ്ടു് ഒരു പ്രസി 

ദ്രാനും ബുദ്ധിമാനുമായ മാജാവിനു്” അത്ഥസാധനങ്ങറം 

& രണ്ടുമാത്രമെ?? ഉണ്ടായിരുന്നു ള്ള വെന്നു” പറയപ്പെട്ടിടട 

ണ്ട് :--- 
ശോസ്ലേഷവ കണ്ണിതാബുദ്ധി 

മാവിീധനുഷീതാതാ?? 

എന്നാല് നമ്മുടെ അഭദ്ധ്യാപകന്മാക്ദ” ഇതിനു” ഒന്നുമാത്രം 
മതിയായിരുന്നു. അതു ““വടി?തന്നെയാണു്. അക്കാല 

ത്തു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണം ഒരു ചു 
രലായിരുന്നു. ഇതു” വാഭ്ധ്യാന്മാക്ക് ആശാനില്നിന്നും അ 

വകാശംവഴിക്കു സദ്ധിച്ചതാണെന്നു തോന്നുന്നു. അന്നു* 

 ഇംഗ്ലണ്ടു" മുതലായ യൂറോപ്യ്യന് രാജ്യങ്ങളില് ചുരലിനു പ 

കരം ഭൂര്ജ്ജവൃക്ഷത്തിന്െറ കമ്പായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചു 

വന്നതു”. ഇതിനും മുരലിനെറ സൂണമുണ്ടായിരിക്കാം. എ 

ന്നാല് ലേഖകനു” അഹങ്കാരവും ചിരിയും കളിയും ഒന്നു 

മില്പാതിരുന്നതുകൊണ്ടു” അധികം ഭയപ്പ്െടാനില്ലായിരുന്നു. 

എങ്കിലും കൂട്ടയടി വരുമ്പോഠം.-- 

“അമ്മു കൊള്ളാതവരില്ല കുരുക്കളില്?? 

എന്നു പറഞ്ഞപോലെ ചിലപ്പ്പോം പററാവണ്ടു്. എ 
ന്നാല് ഇതിനൊക്കെ അഭ്ല്യാപകന്മാരെ കുററം പറയുന്ന 
തു" യുക്തമാണെന്നു തോന്നുനില്ലം അക്കാലത്തു” ഇംഗ്ലീ 
ഷ്" അല്പം അറിയാവുന്നവരെ തിരിഞ്ഞുപിടിച്ചാണു് അ 
്്യാപകന്മാരായി നിയമിച്ചതു”. അപൂവ്വം വ്യത്യസ്തം ഇ 
ല്ലാതെയുമില്ലം അവക്ക് അധ്യാപനവിഷയത്തില് വല്ല 



ഗന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന സംശയമാണു”. അതു 
കൊണ്ടു” അവരാല് കഴിയുന്നതുപോലെയൊക്കെ അവര് 

പ്രവത്തിച്ചുവെന്നേയുള്ള, അന്നു് അദ്ധ്യാപകന്മാര് താ 

മസിച്ചു വന്നാല് ബഞ്ചിനെറ മുകളില് കയററിനിറത്തുന്നു 

കാലമായിരുന്നുവല്ലൊ. പിന്നെ ഇവരെ എന്തിനാണു” കു 
ററപ്പെടുത്തുന്നതു്. അവരുടെ ആദശംപോലെ അവര് പ്ര 
വത്തിച്ചു. ലേഖകനും അവരോട് പലവിധത്തിലും കട 

പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാലത്തിനിടയ്യക്ഛ" ലേഖകന് വല്ലതും ലഭി 

വോ എന്നു നോക്കാം. ലേഖകന് താ൯ വായിക്കുന്ന പു 

സ്തൃുകത്തില് നിന്നും വല്ലതുമെമ്മിലും ഗ്രഹിക്കാതെ വിട്ടുകള 

യാറില്പം തന്െറ അന്നത്തെ ബുദ്ധി എത്തിയേടത്തോളം 
ഒരുവിധമെല്ലാം ഗ്രഹിക്കയും സംഗ്രഫിക്കയും ചെയ്തു. സ്വ 

ദാവത്തിലും വലിയ വക്രതയൊന്നും വരാതെ കഴിച്ചു. 

താന് പണ്ടേ ശീലിപ്പിട്ടള്ള മാഗ്രത്തില് നിന്നും വൃതിചലി 
ക്കുവാന് ഒരിക്കലും ഇടയാക്കാതെയാണു” കഴിച്ചുവന്നതു”. 

അഭ്ധ്യാപകന്മാക്ക” തന്നെക്കുറിച്ചു” നല്പ അഭിപ്രായമാണു 
ഒള തെന്നു മള ബോധവും സല്സ്വഭാവസംരക്ഷണത്തിന് 

ഒരു അനുക്രലശക്തിയായി ഭവിച്ചു. തന്െറ ജ്മയേദ്യൂസ 
ഫോദരന്െറ നയവും കൂട്ടകെട്ടിനെറ കുറവും ഇതിലേക്ക് 
വലിയ സഹായമായിരുന്നു. പ്രതികൂലമായ പരിതഃസ്ഥി 
തിയിലും വേറൊരുവിധം ഉറച്ച സ്വഭാവത്തിനു” വളച്ച 

യ്യൂക്ഛ് വലിയ പ്രതിബന്ധമുണ്ടാകുകയില്ലല്ലൊ. ബുദ്ധിയും 

സ്വഭാവവും മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിലും വികസിക്കാതിരുന്നി 

ലു. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അക്കാലത്തു” മരു നലീനപ്ര 
സ്ഥാനമായിരുന്നതു കൊണ്ടു” അതില് ആകര്ഷണിയങ്ങ 

ഓയി പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അല്പംപോലും തൃഘ്യി 

പെടുത്താന് സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത “ജിജ്ഞാസ? ലേഖകനില് 



പ 

അന്നു" അമംരിച്ചിട്ടണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ ഭാഷയില് 

നിര്ല്ലീനങ്ങളായി കിടക്കുന്ന ആശയ അളം മറവും ഗ്രഹിക്കു 

ന്നതിന് ഒത്സക്യവും സാമാസ്ധ്യം ഉ ഒ്ദായിരുന്നു. വയ 

സ്തം പതിനേഴു കഴിഞ്ഞൂ. ഇ്ഞാനേന്ദ്രീയങ്ങഥം എന്താണു” 

ഗ്രഹിക്കാനുള്ള തെന്നന്വേഷിക്കുനന ഭാവത്തില് സദാബ 

ഫിമ്മുഖങ്ങളായി ഭവിച്ഛു. ലോകവും പൂര്വ്വാധികം വി 

സതൃതമായി തോന്നി. യുവജനസഹഫജമായ ഉന്മേഷവും 

ഉത്സാഹവും ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. മിസ്റ്റർ ശേഷയ്യരുടെ കീ 
ദില് ഒരു കെടലല്ലത്തെ ശരിയായ അഭ്യസനം കഴിഞ്ഞശേ 

ഷം തിരു വനന്തപുരത്തേയൂ്ഛ” പഠിയ്കഠാനായി പോയി. അ 

വിടത്തെ പ്രവേശനപരിക്ഷയില് ചേന ജയിച്ചു. ലേഖ 
കനും മറെറാരാളും മാത്രമെ വിജയികളായുള്ളു. ജയേഷ്യസ 

ഹോദരന് ജയിച്ചില്ല. അക്കാലത്തു” കേവുവള്ള ക്കാക്ട” 
ശുക്രദശയായിരുന്നു. ചാവക്കാട്ട മുതല് തിരുവനന്തപുരം 

വരെയുള്ള ഗതാഗതവ്യാപാരം മുഴുവനും ഇവരുടെ കയ്യി 

ലായിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സവ്വവും ഇവരുടെ കരുണാക 

ടാക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരുനാതു”. ഇവര് അവരുടെത്തൃ 
ഇഞെയ്മ്കധീനന്മാരുമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു” പോക 
ക എന്നുള്ളതു” നാലഞ്ചു ദിവസത്തെ ജേലിയായിരുന്നു. 

എനാല്ല, കുറച്ചൊക്കെ അപകടവും ഇല്പാതിരുന്നില്ല. ഈ 
വഗ്ലക്കാർ ഇപ്പ്യോഠം നാമാവുശേഷമായിപ്പ്യോയി എന്നു 
വ്യസനിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അവരുടെ താവളസ്ഥല 
ങ്ങളും മറവും ശ്രരോകരൂപേണ വണ്ണിയ്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. ഇവ 
രില് പദ്യകൃത്തുകളും കുറവല്പായിരുന്നു. 

“്കൊല്ലം--പൊന്നായിരം തെങ്ങു" 

തൃക്കുന്നപ്പുഴയധലം 



ക 001. 

തആആയ്യാട്ട് അത്താഴക്കാടു 

വൈയ്മ കൂശ്മം മുളകു ശക്കര 

ഉ൬൭൭൦---കാക-- തൃപ്ര ചാ.” 

ലോകോപകാരികളായ അവരുടെ ആത്മാക്കറഠംക്ക് നിത്യ 
ശാന്തിയെ പ്രാത്ഥിക്കതന്നെ. ആ സുവമ്ന്റുകാലം ഇനി മു 
ണ്ടാകാ൯ പോകുന്നുവൊ? കേവുവള്ളത്തിലെ യാത്ത 

ന്നെ ഒരുതരം വിദ്യാഭ്യാസം നല്കിയിരുന്നു. വള്ള ക്കാരു 

ടെ ഭാഷ അസാധാരണമാണ്. നീഖണ്ഡ വില് കാണാ 

ത്ത പദങ്ങളും വ്യാകരണസുൂത്രം ലജ്ജിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങ 
ഒ മൊക്കെ അവരില്നിന്നും ഗ്രഹിക്കാന് സാധിക്കും. മനു 

ഷ്യസ്വഭാവം വിവിധമാണെന്നാണു്”് പറയുനാതെങ്കിലും 

കേവുവള്ള ക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഒട്ടമുക്കാലും ഒരുപോലെത 

നൌയാണെന്നാണു” അനുഭവംകൊണ്ടു തോന്നുന്നത്. അ 

തു പോകട്ടെ, കല്ലിലും വൃക്ഷത്തിലും നദിയിലുംനിന്നും ജ്ഞാ 
നം ഗ്രഹിക്കാമെന്നാണല്ലൊ ഷേദ്ണ്റപിയര് പറയുന്നതു". 

ലേഖകന് തിരുവനന്തപുരം കാളേജില് മട്ിക്കു 

ലേഷന് ക്ലാസ്സിലും, ജ്യല്യസഹോദര൯ അതിനു കീഴുള്ള 

ക്ഛാസ്ത്രിലും ചേന്ന* പഠിപ്പ തുടങ്ങി. ഒരു പുതിയതും ശോ 

ദനവുമായ ലോകം ലേഖകനെറ മുമ്പില് അപാവൃതമായി 
കാണപ്പെട്ട. ഒരു ശാന്തവും പ്രസനാവുമായ നദഭോമണ്ഡ 

ലവും ചുറവം കാണാറായി. അഞ്ചു കൊല്ലം ഇവിടെ വി 

ദ അഭ്യസിച്ചു. തെറ കടുംബംവകയായിരുന്ന പറമ്പും 

ഗൃഹവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തനെറ ഒരു ജ്യേഷ്യസ 

ഫോദരന് തലദ്യോഗമായി അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. അതു 
കൊണ്ടു” അവിടെയും ബുഭദ്ധിവികാസത്തിനും സ്വഭാവസം 

ഡരണത്തിനും പ്രതികൂലമായി യാതൊന്നുംതന്നെ ഉണ്ടാ 



ലിന 

യിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ശാസനയും ഉപദേശവും 

പേണ്ടവഴിക്കുതന്നെയാണു' ഉണ്ടായതു”. ശ്രദ്ധയെ വ്ൃയതിച 

ലിപ്പിക്കുന്ന ശല്യങ്ങളും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീമാന് കുഞ്ഞു 

ണ്ണിമേനവ൯ അടുത്തുതന്നെ താമസിച്ചിരുന്നതിനാല് സം 

ശയനിവൃത്തിക്കും സൌകവയ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയും 

കൊണ്ടു” ലേഖകനെറ പിദ്യാഭ്യാസത്തിനെറ ഗ്രഹ്യവശം 

സുരക്ഷിതമായിതന്നെയിരുന്നു. ക്രമേണ ഒരുവിധം രൂപ 

പല്ക്കരിയ്കകപ്പെടന്ന സ്വഭാവാശങ്ങറംക്ക്” സ്വയം വള 

ലയും ദൂഡ്ധതയും ലഭിക്കുന്നതിനു” പ്രതിബന്ധം ഉ.ങ്ങായി 

ല്ല. റച്ചുവരുന്ന ശീലങ്ങറംക്കും വിപരിത പരിതഃസ്ഥി 

തിയുടെ അഭാവത്തില് ഇളക്കം തട്ടന്നതിനും ഇടയായില്ല. 

ഇനി വിദ്യാലയത്തിലെ സ്ഥിതി നോക്കാം. കാ 

ളേജ് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ട് നാലു കൊല്ലം മാത്രമെ ആയിരു 

ന്നുള്ള. അതിന്െറ യശസ്സും സൃഷ്ടി ഘട്ടത്തില് മാത്രമാ 

യിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു” ഗവമ്മമെ൯വ൮ം പുതിയ മേധാവിക 

ഉം അതിനെറ പോഷഞത്തിലും വിജയത്തിലും സദാ ജാ 
ഗരൂകന്മാരായിരുന്നു. അദ്ധ്യാപകന്മാരേയും മറവും വി 
വേകപൃയ്യം തിര ഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. എല്ലാംകൊണ്ടും അതു* 
ഒരു മാതൃ കാസ്ഥാപനമായിരുന്നു. യൌവ്വനവും ഉത്സാഹ 
വും ഉല്ക്കഷേറ്റുയും വൈദുഷ്യവും ഇവിടെ പ്രതിനിധീക 
രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസിദ്ധന്മാരായ മി; റാസ്, ഡാക്ല൪ 

ഹാര്വി ഇവരായിരുന്നു പ്രധാന ഉപദേഷ്ഠാക്കഠം. ഈ മ 
ഫാന്മാരുടെ സുപൃജിതമായ അധീനത്തില് അല്ലകാലംപോ 
ലും ഇരിക്കാ൯ അവസരം ലഭിച്ചവക്ക” ജന്മസാഫല്യം സി 
ദ്ധിച്ചുവെന്നുതന്നെ പറയഃം. അവര് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷ 
യങ്ങളില്നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇഞാനമല്ല പ്രധാനമായുള്ള ത്. 
അവയുടെ സുചരിതത്തില്നിന്നും നിദഗ്റബൂമായി സഭ നി 



പ്ല 

ഗമിക്കുന്ന അനന്യസാധാരണമായ പ്രേരണാശക്തിയാണു* 
അവരുടെ ശിഷ്യയവര്ഗ്ഗുത്തിനു” സ്വഭാവസംസുരണവിഷ 
യത്തില് ഫലഭ്ൂയിഷ്യമായി ഭവിച്ചതു”. നാം വിദ്യാഭ്യാസ 
മെന്നു പേര് പറയുന്നതല്ല, അപ്രകാരം ഗണിക്കാത്തതും 
പറയപ്പെടാത്തതുമായ വസ്തുവാണു* നമുക്ക” യഥാത്ഥ വി 
ല്യാഭ്യാസമായ' ഭവിക്കുന്നതെന്നു” മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 

തു” എത്രയൊ വാസ്പുവമാണു്. മി. റാസാകട്ടെ മനുഷ്യ 
സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്നതില് അതിവിദശ്ധനായിരുന്നു. ഡാ 

കൂര് ഹാര്വി തത്വഥഞാനിയുമായിരുന്നു. അതിനാല് ഇ 
വരിരുവരുടേയും സംയുക് തവും ബലവത്തുമായ പ്രേരണാ 
ശക് തിക്കു എന്താണു” അസാദ്വ്യമായിരുന്നതു”? ഇവരു 
ടെ ശിഷ്യവാത്സല്യവും അപാരമായിരുന്നു. അഞ്ചു കൊ 

ലും ഈ സുപ്രസന്നസാന്നിഭ്ല്യം അനുഭവിക്കാന് ഭാഗ്യമു 

ണ്ടായ ലേഖകനില് ഇന്നു വല്ല ഗുണവുമുണ്ടെങ്കില് അതു” 

തല്ഫലംതനെൊയാണെന്നു” കൃതജ്ഞതാവുവ്വം പറഞ്ഞു 

കൊള്ളുന്നു. ഇവര് യശറ്റുരീരന്മാരാണെങ്കിലും ശിഷ്യ്യരു 
ടെ സ്തൂരണയില് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഇവരെ ഇരുവരേയും 
കൂടാതെ പൂജ്യന്മാരും പ്രത്യേക യോഗ്യൃതകറഠംക്ക് തിര 

ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുമായ ശ്രി. ഏ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, വാ 

സുദേധറാവു, രമ്കറാവു, ആര്. എസ്. ഷെപ്പേഡ്, വള്ളി 

യാനന്ദമുതലിയാര്, സുന്ദരംപിള്ള, കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി, 

രാമക്കറപ്പ” മുതലായി പലവിധത്തില് പ്രസിദ്ധി നേടിയി 

രന്നവരും ഇക്കാലത്തില് കാളേജില് അദ്ധ്യാപകന്മാരായി 

രുന്നു. അവരുടെ സുനിയന്ത്രിതമായ അദ്യ്യാപനത്തില് 

നിന്നും അനുകരണീയമായ ദ്ദഷ്ഠാന്തത്തില് നിന്നും ലേഖ 

ക൯ പലതും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നന്ദിപൂവം പ്രസ്ലാവി 

ക്കേദിടിയിരിക്കുന്ന. സുചരിതന്മാരായ അവരുടെ സ്വഭാ 



ല് ച 

വനൈമ്മല്യത്തിന്െറ അല്പമായ ഛായയും ലേഖകന്െറ 

ചേതോദപ്പു ണത്തില് പ്രതിബിംബിച്ചിരിക്കാ൯ ഇടയുണ്ട് . 

ഇനി ലി സതീത്ഥ്യന്മാരെ നോക്കാം. ഓരോ 

കാസ്ത്രിലും ഇപ്രകാരം ഒട്ടനേകംപേ൪ ഉ ണ്ടായിരുന്നുവെങ്കി 

ലും ത കുറച്ചുപേക്കമാത്രമെ ലേഖകനെ അവരുടെ 

നിരന്തര സാഹ ചയ്യ്യാദി കഠം കൊണ്ടു് അല്പമായെങ്കിലും പ്രേ 

രിപ്പിക്കുവാ൯ സാഭ്ധ്യമായിരുന്നു മൂള. ഇവര മെസ്റ്റേഴ്'സ് 

ലെബ് ഷഡിയര്, രാമകൃഷ്ണൂയ്യന്, രാമചന്ദ്രറാവു, കെ. പി. 

ശദംരമേനോന്൯, സി; വി. രാമന്പിള്ള, മുത്തുകുമാരസ്വാ 

മിപ്പിള്ള, ടി. ആര്. അനന്ത൯പിള്ള. മുതലായി പിന്നീടു” 

ഏറക്കുറെ പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുളള വരായിരുന്നു. ഇ 

വര് കൂടാതെ അടുത്ത മേലും കീഴും ാസ്സുകളില് വായിച്ചി 

രുന്ന മെസ്റ്റേഴ് സ് താണുപിള്ള, യി എം. 
മി(്പിമ, കഞ്ഞികൃ്ലപ്ണിക്കര്, ശങ്കരപ്പിള്ള, സി. എടം 

മാതേവ൯പിഒള മുതലായി കദാചിലുംസാഹചയ്യംകൊ 

ണ്ടു പ്രേരിപ്പിച്ച ചിലരുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേഖകന് 
ഇവരില് പലരില്നിന്നും പല സ്വഭാവാംശങ്ങളും തആദാ 

നം ചെയ്യിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാല് ലേഖകനില് അനുക 

രണഭമും അന്നും ഇന്നത്തെപ്പ്യോലെ കുറഞ്ഞിരുന്നതിനാല് 
സാരാംശങ്ങറം മാത്രം ഗ്രഹിക്കാനെ സന്നദ്ധാനായിരുന്നു ള്ള. 
ഏതെങ്കിലും ഇവരും തസെറ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തില് 

ഒരു ഭാഗം വഹിച്ചിരുന്നു എന്നു” സംവദിക്കാതെ തരമില്ല. 

ഇവരില് മിക്കവരുടേയും സ്വഭാവത്തില് നിന്നും ഒരുവിധം 
ഗൌരവം അസ്തഷ്ടമായി കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. 

ഇനി പാലഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ കായ്യമാണു“ ചിന്തി 
ക്കാനുമ്ള തു”. പാല്യപുസ്തകങ്ങം ഒരു വിഭ്യല്സഭയാല് 
നിദ്രേശിയ്ക്പ്പെട്ടവയായതുകൊണ്ടു” അധികമൊന്നും ചിന്തി 



യ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവ പ്രായേണ ഉല് കൃഷ്ഠാശയ 
ജലാശയങ്ങളും ഉത്തമാദശ പത്മാകരങ്ങള മായിരുന്നതു 
കൊണ്ടു” അവയുടെ പാരായണം ബുദ്ധിസംസൃരണത്തിനും 
സ്വഭാവ വികാസത്തിനും ഏററവും ഉപയുക്തങ്ങളായിരു 
ന്ന എന്നു” പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ഷേഷ്ണ്പിയര്, മില്ട്ടണ്, 
സ്ലട്ട്", കാരലൈല്, ഇര്വിങ്ങ്, ഗോംംഡ്സ്തിത്തു്ം 
കെൌൌപ്പര്, പോപ്പ്, മെക്കാളി, ടെന്നിസണ്, ഗ്രേ മുതലാ 
യ സുപ്രസിദ്ധ ആംഗലസാഫിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികളാ 
യിരുന്നു ഭാഷാവിഷയകമായി പഠിക്കുവാനുള്ള തൂ”. ഭാഷാ 

നൈപുണ്ബൃത്തിനും പുറമെ ഇവയില്നിന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടളള. 
ആദശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഇന്നും ലേഖകനെറ ചിന്ത 

യേയും ജീവിതത്തേയും നിയമനം ചെയ്തുവരുന്നുണ്ടെന്നു” 

പറയാതെ കഴികയില്ല. മറവ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തക 

ങ്ങളെപ്പററി വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കു 

ന്നില്ല. ഏങ്കിലും തത്വജ്ഞാനം, സന്മാഗ്രവിജ്ഞാനം, മ 
നഃശാസ്ത്ം, തക്കം മുതലായവ പഠിക്കുനതില് നിന്നുണ്ടാകു 
ന്ന ന പായത്തിണ്റാ രുചി ഇന്നും ലേഖകനെ തി 

യിട്ടില്ലെന്നു് സാക്ഷിപ്യമായി പറയാം. അക്കാലത്തു” പ്രാ 

രംഭകാലമായതിനാല് കാള്ളേജില് യാതൊരുവിധമായ വി 

നോദമൊ, കളികളൊ, കായികാഭ്യാസമൊ ഒന്നുംതന്നെ ഇ 

ല്ലായിരുന്നു. ഡാക്ലര് ഫാര്വിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ഒരു 

പാദപ്രതിചാദസംഘം ത്ജഴ്ചയ)ല് ഒരു ദിവസം നട 

നുവന്ിരുന്നു. അതു” അന്നത്തെ വാശികളുടെ അഭ്യസനക്ക 

തരിയായിരുന്നു. ഒഴിവുദിവസങ്ങളില് ലേഖകനും ചില ക്രട്ട 

രം അതിരാവിലെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നും രണ്ടു മൈലില 
ശര ദൂരമുണ്ടായിരുന്ന ആരാമത്തില് പോവുക പതിവാ 

യിരുന്നു. ഇതുമകൊണ്ടെ വ്യായാമവും പ്രകൃതിപഠാധവും ൭ 
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രുവിധാ സാധിച്ചു. ഈ പതിവു” നിരന്തരമായ പുസ്തക 

സഖ്ബുംകൊണ്ട്” ക്ഷീണി ച്ചിരുന്ന പ്രധാന ഇഞാനേന്ദ്രിയ 

മായ നയനത്തിനും മനസ്ത്റീനും പുതിയതായ ഉന്മേഷവും 

പ്രപത്തിശക്തിയും നത് കുന്നതിനു” ഉപയുക് തമായിരുന്നു. 

സദാ ആകഷണിയമായ പ്രകൃതിയുടെ സ്നേരവഭനസന്ദശ 

നാതന്നെ ഒരുതരം വില്ാഭ്യാസമായിരുന്നു. ഒരു കവി പ 

റയുന്നതുപോലെ 4 തപത്യകയിലുള്ള ്ചെവുപുഷ്ടങ്ങളും ന 

ഭസ്ത്റില് പ്രസരിക്കുന്ന ലഘുഗോളങ്ങളും നിത്യപരിചിത 

ങ്ങളായ വായുവും ഭൂമിയും ആകാശവൃംതന്നെ അപാവൃത 

ദ്വാരത്തോടുക്രടിയ സ്വഗ്രം തന്നെയായിരുന്നു." ഉത്തമ 

ന്മാരായ അദ്ധ്യാപകന്മാരും സരസന്മാരായ സതിര്ത്്വ) 

ന്മാരും വിശിഷ്ടങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രകൃതി 

യുമായുള്ള സല്ലാപവും ശല്യഫിനമായ ഒരു ഗൃഫവും വിദയ 

യിലേക്ക് പ്രപണമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായാല് പിന്നെ 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് മറവപകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല 

ല്പൊ. പ്രുതിവഷം കാളേജില് മഹാരാജാക്കന്മാരെഴുന്നള്ളി 

സമ്മാനദാനം നടത്തിവന്നതും പ്രോത്സാഹജനകമായ ഒ 

രു സംഗതിയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥി 

തിയില്നിന്നും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാതെ പുറത്തു പോകുവാ൯ 
ത്ആൃക്കം സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ലേഖകനും ഏതെ 

ല്ലാമൊ ഒക്കെയും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണു” പുറത്തിറങ്ങിയ 

തു”. എങ്കിലും ലേഖകന്െറ വദ്യ്യാദ്യാസത്തിനെറ പ്രധാ 
നഘട്ടം ആരംഭിച്ചുവെന്നു പറയാനെ തരമുള്ളു. 

കാളേജ് വിട്ടതിനുശേഷം ലേഖകന് ഒരദ്ധ്യാപ 

കനായിട്ടാണു” ലോകരംഗത്തില് പ്രവേശിച്ചതു”. മാവേ 
ലിക്കര സ്സെഷ്യല് സ്തൃഭിലുംം പിന്നീടു” ആലപ്പുഴ, കോ 

ട്ടാ൪, പറവുര് മുതലായ ഫൈസ്സ ഉ കളിലുംകൂടി ലേഖ 



യ 8 

ക൯ മുപ്പുത്തിഒന്നു കൊല്പം ജോലിവഷിച്ചിരുന്നു. ഇവിടേ 
യും അദ്ധ്യാപകനെനന പേരിലാണെങ്കിലും അധ്ധയയേതാ 
വെന്ന നിലയിലാണു ലേഖകന് വത്തിച്ചിരുന്നതു”. അ 
സ്ത്യന്മാരെ വിദയ അഭ്യസിപ്പ്ിക്കുന്ന ചുമതലയാണു' തന്നില് 
നിക്ഷിപ് മായിരുന്നതെങ്കിലും തന്െറ വിദ്യാദ്യാസത്തില് 
പ്രത്വേക ജാഗരൂകനായിരുന്നു. താന് പഠിച്ചതു” പഠിപ്പി 
ക്കയല്ല, പഠിച്ചു പഠിപ്പിയ്മയാണു* ചെയ്യതു”. ഉകൂളതും 
വച്ചും കൊണ്ടു” പഠിപ്പിയ്ക്കാന് പുറപ്പെടുന്ന അദ്ധ്യാപക 
ന്മാരെ വിദ്യാത്ഥികഠം “*കൂഴയാക്കുക?? പതിവാണെന്നു' ത 
നിക്കറിയാമായിരുന്നതിനാല് ലേഖകന് പാവ്ൃപുസ്സുക 
ങ്ങറം മാത്രമല്ല, അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള. മററ പലതും 

സശ്രദ്ധം വായിച്ചു” വിദ്്യാത്ഥികളുടെ അനന്യസാധാരണ 
മായ ജിജ്ഞാസയെ തൃഫ്ലിപ്പെടുത്തുവാന് ്രമിച്ചുവന്നു. 
ഏതദ്ധ്യാപകനേറയും വിജയം ഇതിനെയാണ് ആ 

ത്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു”. ഭാഷയും വ്യാകരണവുമാണു” ലേഖ 
കന് പ്രധാനമായി പഠിപ്പിച്ചുവന്നതു്. അതില് അല്ലം 
വാസനയുമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ആ വിഷയത്തില് 

അസാമാന്പ്യമായ പരിശ്രമം ചെയ്തുവന്നു. ഭാഷാതത്വം 

കൂടാതെ ആശയങ്ങളും ആദശങ്ങളും ഒട്ടധികം സാഗ്രഹി 
യ്യും അവസരംപോലെ ഉപദേശിയ്മരയും ഉ പയോഗിയ്മു, 
യും ചെയ്തുവന്നു. ഇന്നത്തെ ലേഖനങ്ങളിരു വല്പ കഷണങ്ങ 

മുണ്ടെങ്കില് ഇവതന്നെയാണു്. ഉഇതുക്രടാതെ സംസ്കൃത 

ത്തിലും മലയാളത്തിലും പ്രത്യേകം പരി ത്രമിച്ചുപന്നു. അ 

ദ്്യാപകവൃത്തിയിലിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം താനാണു അ 

ദ്വ്യേതാക്കളേക്കാഠം അധികം പഠിച്ചുപന്നതു”. മനുഷ്യ 

സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ലേഖകനു സൌകയ്യം ലഭി 

പ്പു. എന്നാല് താന് പ്രധാനാഭ്ല്യാപകനായിരുന്നതു 



കൊണ്ടു" അദ്ധ്യാപനം മാത്രമല്ലാഡിരുന്നു തന്െറ ജോലി. 

സഹായാദ്റ്യാപകന്മാരെക്കൊണ്ട് ശരിയായി ജോലിചെ 

യ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും അസംഖ്യം പില്ലാത്ഥികളുടെ സുശിക്ഷ 
ണത്തിനും താന് ലുമതലപ്പെട്ടിരുന്നു. സഹായാദ്ധ്യാപക 

ന്മാരെ ഒരുമാതിരി നയോപായംകൊണ്ടും അദ്ല്യൃതാക്കു 

ളെ സ്ററേഹവാത്വല്യംകൊണ്ടും വശംവദരാക്കുകയും ഭരിക്കു 

കയും ചെയ്തുവന്നു. സ്ത ളിലുമൂള എല്ലാ ബാലന്മാരുടേയും 

ചരിത്രം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ നടത്ത 

യേയും പഠിപ്പിനേയും നയന്ത്രിയ്ക്യും ചെയ്കുപന്നു. എ 
ല്യാംകൊണ്ടും വിദ്യാലയം മനുഷ്യസ്ന്റേഹത്തിനെറ ബിജപ്ര 

രോഹജനനിയായിരുന്നു. അന്യ സ്ത്ൃകളില് വഴക്കുണ്ടാ 

ക്കിയിട്ട ളള പല അദ്ധ്യാപകന്മാരേയും തനെറ കിഴിൽ 

നിയമിക്കുന്നതു” സാധാരണമായിരുന്നു. എന്നാല് തന്െറ 

കീഴില് വന്നതിനുശേഷം അവര് യാതൊരു കസ്പതിയും 

കാണിച്ചിട്ടില്പെന്നു മാത്രമല്ല, മാതൃകാദ്ല്യാപകന്മാരായും 
തിന്നിരുന്നു. ഇത കൂടാതെ മേലധികാരികളോടും ഉത്തരം 

പറയേണ്ടതായിരുന്നു. പ്രായേണ അവരാരും ലേഖക 

ന്െറ നേരെ പുരികം ചുളിയുക പതിവില്ല. എന്നാല് 

തീരെ ഇല്ലെന്നുമില്ല. ഇതു തനെറ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ 
ഒരു ദുഘടഷട്ടമായിരുന്നു. എന്നാല് ലേഖകന് ഇവിടെ 

നിന്നും പല പാഠങ്ങളും പഠിക്കാതിരുന്നില്പ. രക്ഷാകത്താ 

ക്കന്മാരില്നിന്നും തെററിദ്ധാരണമൂലം പലപ്പ്യോഴും പരാ 
തികം ഉണ്ടാകാവണ്ട്. അവരേയും യേനകേനപ്രകാരേ 

ണ തൃഛ്ളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകപ്പ്യാ 
ടെ വിദ്യാലയാധിപത്ച്യം കേവലം ഒരു കണ്ടകശയ്യ ആയിരു 

ന്നില്ലെങ്കിലും നിശ്ചയമായും ഒരു പുഷ്കതല്ലമല്ലായിരുന്നു. 

മേലധികാരികറം, സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാര, വിദ്യാര്ത്ഥി 



കറം, രക്ഷാകത്താക്കന്മാ൪, സാമാന്പജനങ്ങഠം ഇവരോ 
ടെല്പാം ഉത്തരം പറയേണ്ടതായി ഇതുപോലെ ലേറെ വ 

ലു) ജോലിയ്ുമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണു്. ഇതില് സാ 
മാന്യജനങ്ങളുടെ കായ്യയമാണു്” വിഷമം. ഇവര് പുറപ്പെ 
ടടവിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങറംക്കും കല്പിക്കുന്ന വിധികഠംക്കും 
അടിസ്ഥാനം വേണെമെന്നു വച്ചിട്ടില്ല. ഇതു” അവരുടെ 

സ്വതന്ത്രാവകാശങ്ങളില് ഒന്നാണത്രെ. ഇവക്ക് ആരോ 
ടം തഉത്തരവാദിത്വമില്പാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരെ തൃഹ്തിപ്പെ 

ടുത്രന്ന കായ്യമാണു് പ്രയാസം. ക്ഷമ, ശാന്തി, മൌനം, 

സാമം മുതലായവയുടെ സഹായംകൊണ്ട് ഈ വൈതര 

ണിയേയും ഒരുവിധം കടന്നു എന്നു പറയാം. ഇതാക്കം 
ഒരു ആത്മസംയമന രൂപേണയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നല് 

കാതരരിയ്ക്യില്ല. ലേഖക൯ വിവിക്തസേവിയും യതവാ 

രായ മാനസനുമായിരുന്നതിനാല് അധികം സ്നേഹിതന്മാ 

രുണ്ടായിരുന്നില്പ. എന്നാല് ഉള്ളവര് അവരുടെ സല് 

സ്വഭാവത്തിനുവേണ്ടി വരിക്കപ്പെട്ടചരായിരുന്നു. മറ൨ പ 

ലതരം ആളുകളുമായി ഇടപെടേണ്ടിവന്നിരുന്നു എങ്കിലും 

ലേഖകനെറ സ്വഭാവം ഇക്കാലംകൊണ്ടു” ഒരുവിധം ൭റ 

ച്ചിരുന്നതിനാലും അനുകരണസ്വഭാവം ഇല്ലാതിരുന്നതി 
നാലും അതൊന്നും ബാധകമായി ഭവിച്ചില്പ. ഈ ഘട്ട 

ത്തിലും ഇഞാനസമ്പാദനത്തിനുളള അവസരം ലേഖകന് 

വൃഥാ കളഞ്ഞില്ല. പ്രകൃതിലോകം മനുഷ്യലോകം ഇവ 

യുടെ നിരീക്ഷണം, പുസ്തക പത്ര പാരായണം, ചിന്തനം, 

അദ്ധ്യാപനം മുതലായ വഴിക്ക് ലേഖകന് തനെറ കൃശ 

മായ ഓഞാനഭണ്ഡാഗാരത്തെ അല്ലാല്പമായി പദ്ധിപ്പിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു. കടുംബഭരണവും ഇതിനിടയ്യ്ഛ” വഹിക്കേ 

ണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല് അതിനു” വിദ്യാദ്യാസവശം കു 



ള്... 

- റഞ്ഞിരുന്ന്തിനാല് ഇവിടെ വിസ്തൂരിക്കണമെന്നു വിചാരി 

ക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഇവിടെനിന്നും ഒന്നും പഠിക്കാതിരു 

ന്നില്ല. നാടു ഭരിക്കാം, പീട ഭരിക്കാന് പ്രയാസമാണു എ 

ന്നുളൂള 'ലോകോക്തിയുടെ വാസ്തവം പ്രത്യക്ഷമായി ഗ്രഹി 

൮. ഒരു പിദ്യ്യാലയം ഭരിച്ചു ആറംക്ക് ഇതു” അത്ര ലമ 

മല്ലെന്നു: ഏറക്കുറെ മനസ്സിലായി: എന്നല്ല, ജീപിതത്തി 

ന്െറ വിവിധ രിം തുറന്ന ക്ണ്ണ്ണോടു കൂടിയ മനു 

ഷ്വയനു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു” ധാരാളം സൌകയ്യുമുണ്ടു്. ജീ 

പിതം മുഴുവനും പിദ്യാഭ്യാസകാലമാണട്.., എന്നാല് എ 

തരയോപേര്ർ അതിനെ പലവിധത്തില് വ്ൃത്ഥമാ 

ക്കുകയും, ദരുപയോഗവ്ലെടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പിദ്യാ 

ഭ്യാസമെന്നതു" ഇതര ജത്തുക്കഠംക്കു് അനുവടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 

ഒരു സൌജന്യമാണ്. . ഏന്നാല് "ഈ .പരമാത്ഥം ന 

. മ്മില് അധികംപേരും ഇതേവരെ ഗ്രഹിച്ലിട്ടണ്ടോ എന്നു് 

നമ്മുടെ പ്രവത്തിയില്നിന്നും എ കം ടി. 

ലേഖകന് ഒന്നുരണ്ടു കൊല്ലം വിദ്യാലയ പരിശോധകസ്ഥാ 

നവും വഹിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാലത്തും താ൯' ഒരു വിദ്യാത്ഥി 
യായിത്തന്നെ 'വത്തിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനെറ 

വിവപിധത്വം നോക്കി ഗ്രഹിക്കുന്നതിരള്ള. യാതൊരവസര 

വും ഉ പേക്ഷി ച്പുകളഞ്ഞില്ല. അനേകം ആളുകളുമായി! 

' ഇടപെടേണ്ടിയിരുന്നതിനാല് തന്െറ സ്വഭാവത്തിന്നെറ 

പരുഷഭാഗത്തെ പരോപ്രദ്രവം- തട്ടാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം 

കഴിയുന്നതും ഉുരപ്പ നിരപ്പ്യാക്കവാന് ശ്രമിയ്യ്യാതിരുന്നില്ല. 

ഇനിയ്യം നിരപ്പ്യാക്കുവാസ൯ പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുളള 
ബോധധും ഉണ്ടു”. ഈ ജോലിനിമിത്തം രാജ്യമൊട്ടുക്ക് 

സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും അനേകം മഹാന്മാരുമായിട്ട്" പരിച 

യപ്പെടുന്നതിനും പലതും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ലേഖകന് 



ഒസൌകയ്യമുണ്ടായി. ഇതൊക്കെയും കഴിഞ്ഞു” ലേഖകന് 
203൮ കുംഭത്തോടുകൂടി സക്കാർ ജോലിയില്നിന്നും വിരമി! 
ച. ഇതിനിടയ്കക്ം പല വിപത്തുകളും അവയുടെ വീതം: 
ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും പാഠങ്ങളും ലേഖ്ഖകന് നല്കാ 
തിരുന്നില്ല. എന്നാല് ലേഖകന് പിന്നയും വിദ്യാഭ്യാസ 
വിഷയത്തില്നിന്നും പിരിഞ്ഞില്ല. അന്നും ഇന്നും വിദ്യാ 

ത്ഥിതന്നെ. പക്ഷെ ഇന്നു് വൃദ്ധ വിദ്യാത്ഥിയാടണന്നു മാ: 

തൂമേയുള്ളൂ. അഭ്റ്യാപനം കഴിഞ്ഞു” വീണ്ടും അദ്ധ്യയനം 
തൃടങ്ങിയിരിക്കയാണു*. ഇതാണു ഒടുവിലത്തെ വിദ്യാഭ്യാ 

സഘ്മട്ടം. ഉദ്യോഗത്തില് നിന്നും പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പ്യോറം 
ഇരുപതു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ഈ കാലം വിതശ്ര 

മത്തിനായി ഉ ദ്രേശിക്കപ്പെടിരിക്കന്നതാണെങ്കിലും അധി 

കവും ശ്രമത്തിലാണു” വിനിയോഗിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നതു"*. 

അല്പം ഫലവത്തായ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇക്കാലത്താണു” ലേ 

ഖകനു” സിദ്ധിപ്പിട്ടുളള തെന്നു തോന്നുന്നു. ഇപ്പ്യോഴിത്തെ 
സ്ഥിതി അഭിനയം കഴിഞ്ഞു” രംഗം വിട്ടതുപോലെയായി 

രുന്നു. ലോകദ്ടഷ്ടിയില് നിന്നും അല്പം മറഞ്ഞു; ഉദ്യോഗ 

ജീവിതത്തിന്” സഹജങ്ങളായ വ്യാകുലതകളും ശല്യങ്ങളും 
അല്പം കുറഞ്ഞു; പാദ്ധക്വവും ആസന്നമായി; പരാധീനത 

യില്നിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ട; സ്വന്ത കായ്യ്യങ്ങളില് കൂടി ശ്ര 

ദ്ധിക്കുവാന് അവസരം കിട്ടി; കൃത്രിമജീവിതം അവസാനി 

ലു വിവിക്തസേവനത്തിന് പുവ്യാധികം സൌകയ്യം 

സിദ്ധിച്ചു; ചരരാശിയില്നിന്നും സ്ഥിരരാശിയിലെത്തി; 

ഇതേവരെ ഏറക്കുറെ ബഹിരമ്മുഖമായിരുന്ന മനസ്സ് അ 

ന്തര്മ്മുഖമായി ഭവിച്ചു; യഥാര്ത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ളള 

സൌകവ്യങ്ങഥം എല്ലാം ഉണ്ടായി. എന്നാല് മുമ്പു കഴി 

ത്തേ ഘട്ടങ്ങളിലെ എന്നപോലെ ഇവിടേയും വിപത്ത് ഇ 
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ല്യാതിരുന്നില്ല. അതും ഒരുതരം ഗുരുതരമായ വിദ്യാഭ്യാ 

സംതന്നെയായിരുന്നു. ജീവിതത്തെ അതിന്െറ അലങ്കാ 

രാവ്രണങ്ങളെ നിറ്റേഷം മാററി നഗ്നരൂപത്തില് പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെടുത്തി. ചുരുക്കത്തില് നാം മനുഷ്യരാണെന്ന് 

നമ്മെ ബോധപ്പെടത്തുന്നതു് പിപത്തുതന്നെയാണു്. ൭. 

ദ്യോഗത്തില്നിന്നും വിരമിച്ചതിന്െറശേഷം തനെറ ക 

ട്ടികളുടെ പിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തനെെറ ഇഞാനവദ്ധനയിലും 

ഉതകുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സ്വ മനോനിയമനത്തി 

ലും ത്രദ്ധാപുയ്യം പ്രപത്തിച്ചുവന്നു. പതിനെട്ടു വഷത്തെ 

വിദ്യയാഭ്യാസംകൊണ്ടം മുപ്പതു വഷത്തെ അഭ്ധ്യാപനംകൊ 

ണ്ടും ലഭിക്കാത്ത പല ഗുണങ്ങളും ഈ ഇരുപതു വഷത്തെ 

അനുലദ്യോഗജീചിതം ലേഖകനു” നഠംകി എന്നു നിസ്ത്റംശ 

യം പറയാം. 4 തന്നെ താനറിയുക?? എന്നുള്ള അപൂര്വ്വ 

വും വിശിഷ്ടവുമായ പാഠം ഇക്കാലത്താണ് പഠിക്കാന് 

സൌകയ്യം ലഭിച്ചതു”, ഭാഷാസാഹിത്ൃത്തിലേയ്യക്ഛ് കണ്ണ 

തിരിച്ചതും ഇക്കാലത്താണു”. പൃസ്തകങ്ങഥം സശ്രദ്ധം വാ 

യിക്കുകയും, അതിന്െറ ഫലം ലേഖനരൂപത്തിലും മറ൨൦ 

പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും, തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുനാ വിധ 

വിഷയങ്ങളെപ്പുററി ചിന്തിക്കുകയും, ആ ചിന്തകളെ രേഖ 
പ്പെടുത്തുകയും, വദ്്യാലയങ്ങഥം സ്ഥാപിക്കുന്നതില് ൭ഉത്സാ 

ഹിക്കുകയും, വിദ്യാത്ഥികളെ അല്പമായി സഹായിക്കുകയും, 

അഭ്ധ്യാപകന്മാരോടട് അനുകമ്പാപൂര്വ്വം പെരുമാവക 

യും, പലവിധത്തില് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, 

' അവരുടെ ഉല്ൃ൪ഷത്തിനു വേണ്ട ഉപദേശങ്ങഠം നഠംകുക 

യ്യ ഒരു പത്രം, ഒരു മാസിക ഇവയുടെ പത്രാധിപത്ചം 

വഹിക്ദകയും, ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തെ വഴി തെററാ 
തെ പരിപാലിക്കുകയും, പരോപ്ദ്രവം ചെയ്യാതെ ഒരു 



ടം 
“ ങ്ങിയവിധം ജീവിക്കുകയും, ഥുരുക്കം ചില സുഹൃത്തുക്കളോ: 

ട കൂടി പരോപകാരം ആദശമായി സ്വികരിച്പ് പ്രവത്ത! 
ക്കുകയും, ഭോഗത്തില് അല്പം പിരക്തിയോടും, ത്യാഗ 

ത്തില് ദ്രപണബുദ്ധിയോടും, ശാന്തിയെ കാമസുരഭിയായി 
അവലംബിച്ചും, പ്രശാന്തമായ ആത്മീയ ചിന്തയോടുംകൂ 
ടി ജീചിതം ഒരുവിധം നയിച്ചുപോരുന്നു. ലേഖകനെറ ജീ 
വിതം വിദ്ധ്യാഭ്യാസപരമായിരുന്നുവെമ്മിലും അതിന്നുള്ള 
സൌകമ്യയ അറം എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടത്താന് സാധിച്ചി 
ടടരില്ലെന്നു പറയാതെ തരമില്ല. കളരിയിലും പള്ള ക്രമുടത്തി 

ലും കാളേജിലും പിന്നീടു് അഭ്ധ്യാപക൯ എന്ന നിലയില് 
വിദ്യാലയങ്ങളിലും മനുഷ്യന് എന്ന നിലയില് ലോകമരഭ്ല്യ 
ത്തിലും ഗൃഹത്തിലും വെളിയിലും നിറഞ്ഞ സദസ്സിലും ഒഴി 

ഞ്ഞ മൂലയിലും ബാല്യത്തിലും യൌയവ്വനത്തിലും മഭ്ധ്യപ്പാ 

യത്തിലും വാദ്ധകൃത്തിലും പലപല സ്ഥലങ്ങളിലും വിപ 

ത്തിലും സമ്പത്തിലും വിവിധ അവസ്ഥകളിലും സഞ്ചാര 

ത്തിലും സ്ഥിരവാസത്തിലും ജഞാനസമ്പാദനത്തിനും സ്വ 

ഭാവസംസ് ക്കര ണത്തിനും ജീവിതനിയമനത്തിനും സാഖ്വ്യാ 

തീിതങ്ങളായ അവസരങ്ങറം നേരിട്ടിരുന്നു വെമ്കിലും പരാ 

ധീനതനിമിത്തം അവയില് ഏത്രയോ തുഛമായ ഒരു ഭാ 

ഗം മാത്രമെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാ൯ സാധിച്ചിട്ടു ളൂ പം 

ന്നു വ്യസനിക്കുന്നു. അവയില് ഭൂരിഭാഗവും ഇഞാന്േന്ദ്രി 

യങ്ങളെ സുശിക്കാതേയം' മനസ്സില് പ്രുവേശിക്കാതേയും 
ചിന്താവിഷയമാകാത്േതേയും സ്വാത്മാംശമായി ഭപിക്കാതേ 

യും പ്രവൃത്തിയില് പരിണമിക്കാതേയും വിഫലമായിപ്പോ 
യതേയുള്ള. മനുഷ്യബുദ്ധിയെ പലവഴിക്കും ആകര്ഷിക്കു 

നാ പലവിധ ശക'"തികളെ ക്കൊണ്ടു” ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നതിനാൽ ഏകാഗ്രബുദ്ധിയോടുകൂടി വത്തിക്കുന്നതു” യോ 



ഗികഠംക്കോ മറെറാ അല്ലാതെ സാധാരണക്കാക്ക്” സാധ്യ 
മല്ല. കിട്ടിയതു ലാഭമെന്നേ വിചാരിക്കാനുളള. ഒരു രാ 
ജാവ” തനിക്കിനി ജയിക്കുവാന് ഭൂമിയില്ലെന്നു വ്യസനിച്ചു 
പോലും. . അനന്തമായ വിജ്ഞാനഭൂമിയെ അദ്ദേഹം ജ 
യിക്കാന് നോക്കിയിരുന്നുലവെങ്കില് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും വ്യ 
സനിക്കു കയില്പായിരുന്നു. 

1878-ല് ഈ ലേഖകന് ബി. എ. പരീക്ഷയും ജു 
യിച്ചു" തെറ *“ധമ്മമാതാവായ"*, കലാലയത്തെ വിട്ടപി 
രിഞ്ഞൂ” സര്വ്വവും ഗ്രസിക്കാ൯ ഒരുങ്ങി പിവൃത മുഖ 
ത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്െറ പ്രക്തത്തിലേയ്യു* 
കാല് വലച്ചു. അവിടത്തെ കഥയൊന്നും ഇവിടെ പറയേ 
ണ്ട ആവശ്യയമില്പല്ലൊ. പറഞ്ഞാല് അവസാനിക്കയുമില്ല. 
ഒന്നു പറയാം; കാളേജി ല്നിന്നും സമ്പാദിച്ചു കൊര്്ദുപോ 
ന്ന ആദശങ്ങറംക്കൊന്നിനും ഇവിടെ വലിയ വിലയൊന്നും 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു സ്വാഭാവികമാണല്ലെ. പ്രമാ 
ണവും പ്രയോഗവും രണ്ടും വെല്വേറെയാണല്ലൊ. ലേഖ 

കന്െറ വിദ്യാഭ്യാസ സ്മരണകങ്ില് മുന്നിട്ടനില്ലയന്നതൂ 
ഈ കലാലയത്തേയും വിശിഷ്ടന്മാരായ ഗുരുനാഥന്മാരേയും 
പററിയുള്ള വയാണെന്നു” ഭക്തിപൂര്വ്വം പറഞ്ഞുകൊള്ള 
നു: ലേഖകന് കാളേജ് വിട്ടപിരിഞ്ഞെങ്കിലും അതുമാ 
യിട്ടുളള ബന്ധം ഇന്നും തടന്ന നില്ലുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു പം 
രിതാര്ത്വല്യജന കമായിട്ടുളള ഒരു സംഗതിയാണു*. മിസ്പര് 
റാസും, ഡാക്ലര് ഹാര്വിയും ഇവിടംവിട്ടപോയതില്പി 
ന്നെയും ആണ്ടുതോവും കൃസ്തുമസ് കാലത്തു” ശുദാശംസിയാ 
യ ഓരോ സന്ദേശം ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ ലേഖ 
കനും അയച്ചുതരാവണ്ടു്. മിസ്റ്റര് റാസ" എഡിന്ബറെം 
പട്ടണത്തില് ഒരു ഗൃഹം പണികഴിപ്പിച്ചു? അതിനു” ത. 



ചം 

നെറ ജോലിസ്ഥലത്തെ സ്ൃരിക്കുന്നതിനായി 4“കേരളസൂ 

ച്യം?? എന്നു പേരു നല്കിയിരുന്നു. തന്െറ ജീവിതത്തെ 

രൂപവല്ക്കരിക്കുന്നതിനു” ഹേതുഭൂതമായ ഈ വിശിഷ്ട ക 

ലാലയം മേല്ക്കുമേല് അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചു” ഇനിയും 

ദിഘകാലം വത്തിക്കട്ടെ എന്നുമാതൃമേ ഈ ലേഖകനു 

ഇനി പ്രാര്ത്ഥിക്കാനുള്ളൂ. 



ഒഴദ്ദ്യോഗികജിവിതസൂരണകഠ. 
(മാവേലിക്കര സ്സെഷ്ൃല് സ്ത്ര) 

ലേഖകന് സ്വഗൃഹത്തില് താമസിച്ചിരിക്കുമ്പോ 

മാണു: പരീക്ഷയില് പിജയം സിദ്ധിച്ചുവെന്ന് മിസ്റ്റര് 

കുഞ്ഞു കൃഷ്ണ്ലപ്പുണിക്കരുടെ എഴുത്തു വന്നതു്. എന്നിട്ടും കുറ 

ചു ദിവസംകൂടി അവിടെത്തന്നെ താമസിച്ചു. ആകൊ 
ല്ലത്തില് ലേഖകനുംംപ്പുടെ നാലു പേര മാത്രമെ ബി. ഏ. 

പരീക്ഷയില് വിജയം പ്രാപിച്ചു ളള. അവര് പ്രൊഫ്സ്സ് 

റായിരുന്നു മിസ്റർ ലബ്ഷഡിയര്, ഡിവിഷന് അസിസ്റ്റ 

ന്റായിരുന്ന മിസ്റ്റര് മുത്തുകമാരസ്വാമിപ്പിള്ള, പേഷ്ക്രാരാ 

യിരുന്ന മിസ്റ്റര് പി. രാമകൃഷ്ണുയ്യര് ഇവരായിരുന്നു. എം. 
൨. പരിക്ഷയയക്ഛ” പോയിരുന്നവരും മറവ൮ം അക്കൊല്ലം വി 

ജയാംപ്രാപിച്ചില്ല. ലേഖകനു” അന്നു” ഡിസ്ര്രിക്ല” സ്തം 

ചാര്ജ്ജ് ക്രടി വഹിച്ചിരുന്ന മിസ്പ൪ റാസിന്െറ ഒരു പ് 
കിട്ടി. മാവേലിക്കര കൊച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിക്കു 

ന്നതിനു” തക്കതായ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു” അ 

ന്ന് രാജ്യം വാണിരുന്ന തആയില്യാ തിരുനാഠം തിരുമന 

മിസ്റ്റര റാസിനു” ഒരെഴുത്തയ ലൃതനുസരി ച്ചാണ് ലേഖക 

നു കത്തയച്ചത്. ഇര ജോലി സ്വീകരിപ്പാ൯ സൌക 
യയമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു എഴുത്തു”. വീട്ടിലുള്ള വരുടേയും 

മറ൨ ചിലരു ഭടയും അഭിപ്രായം ഇതു സ്വീകരിക്കുന്നതു" 

യുക”തമല്ലെന്നായിരുന്നു. വേറെ ഇല്ല ഉല്ലോഗം കിട്ടു 



പ 

വാന് - വഴിയുള്ള പ്രോഠം ഇതിനു പോകുന്നതു” മേല്ഗതി 

ക്ക് ബാധകമാണെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ. അഭിപ്പായം. 
ന്നാല് ലേഖകനു” ഉദ്യോഗ(മം 'ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും 

അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയില് അന്നും അല്പം അദഭിരുചിയുണ്ടായി 
രുന്നതിനാലും . അഭിപ്രായവ്ൃത്യാസം ഉണ്ടായി. ഈ സം 

ഗതിയും ഗുരുവിങ്കല്നിന്നു” വന്ന സന്ദേശത്തെ നിരാകരി 
ക്കുന്നത് യുക തമല്ലെന്നുകൂള. ബോധവും മറവളളവരെ ധരി 

പ്യിച്ചപ്പ്പോഠം അവരും. ഇതിനെ സ്വികരിക്കണമെന്നുത 

ന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട. .അതനുസരിച്ഛു” മിസ്റ്റർ റാസിനു' 
മവുപടിയും അയച്ചു. തന്െറ ,ഈ നിശ്ചയം അസ്ഥാന 

ത്തിലായില്ലെന്നു* പിന്നീടു” ലേഖകനും നല്പപോലെ ബോ 
ധ്യംവന്നു. അന്നു" ഈ ജോലി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കില് 
ഇന്നുളള മനസ്സുമാധാനുത്തോടും ആത്മവിശ്പാസത്തോടും 

സാമാന്പയജനങ്ങളു മട, അസംതൃഛ്ി , കൂടാതെയും ജീവിക്കു 
വാന് സാധിക്കയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണു". ലേഖകന് തെ 
ററായൊ ശരിയായൊ പവിചാരിക്കുന്നുതു്. _ കൂടെ. ജയിച്ച 
വര് ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങഠം പ്രാപിച്ചുകാണാന് ഇടയായതും 
ലേഖകന്െറ മനസ്ഥിതിയൂു യോജിച്ച ഒരു സംഗതിയാ 
യിരുന്നു. ഒരു മുപ്പതു കൊല്ലത്തോളം അദ്യ്യാപക വൃത്തി 

യില്ത്തന്നെ ഇരുന്നു” കഴിച്ചുകൂട്ടി. അതിനിടയ്യ്ഛ” പല അ 
നിഷ്ണസംഭവങ്ങളും ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും മറവ ചിലരുടെ വിക്ര 
യകളും ഉണ്ടായി എങ്കിലും തന്െറ ശാന്തമായ ചിത്തവൃ 
ത്തിയും ക്ഷമയും, തനിക്ക് ഈ ഘട്ടങ്ങളില് ! അനല്പമായ 

ആശ്വാസം നല്കിയിരുന്നു. 

മവുപടി അയച്ചു” . അധികം താമസിയാതെ ത 
ന്െറ സതിര്ത്ധ്യനും സുസ്ഥിര മിത്രവുമായ ഭാതാപിനോ 

ടൊരുമിച്ചു” മിസ്കര് റാസിനെ കാണ്മാനായി തിരുവനന്ത 

! ) 



_ ൧.ടഭ.ന൯ ന്നേ 
ത വിധി, 

പുരത്തേയ്യ പോയി. : അവിടെ ചെന്നു” സായിപ്പിനെ ക - 

ണ്ട ഉടനെതന്നെ ഉത്തരവു” എഴുതിത്തരികയും, അതും അ 

ദ്ദേഹത്തിനന്െറ വിലയേറിയ ഉപദേശങ്ങളും അനുഗ്രഹവും 

വാങ്ങി അലിടെനിന്നും തന്നെ മായേലിക്കരയും.. തിരിയ്്ു, _, 

യുംചെയ്യു. തിരിയ്യച്ഛന്നതിനുമുമ്മു” ആയില്യം തിരുനാറം 

തിരുമനസ്സിലെ മുഖം. കാണിച്ച് കല്ലിച്ചു ചറഞ്ഞ ഒന്നു 

രണ്ടു വാക്കുകളും സുദ്ൂഡ്ധമായി ധരിച്ചും കാണ്ട് മാവേലി 

ക്കരെ കൊട്ടാരത്തില് ചെന്നുചേന്ന. മാവേലിക്കരയും മറ൮ , 

മുള്ള കൊച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാക്ക് പഠിയ്മനാതിനായി ഒരു. , 

സ്സറെഷ്യല് സ്തരം കുറച്ചു മുമ്പ്തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 

അന്നത്തെ അദധയപേക൯ മിസ്കൂര് കൃഷ്ണയ്യര് എന്നൊരാഠം 

ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ ശമ്പളക്ര്ൂടുതലോടുക്രടി ത 

ക്ലെയ്യുക മാററി. ആദ്യത്തെ അഭപ്യാപകന്൯ മിസ്റ്റർ, നാഗ 

മയ്യായുടെ സഹോദരന് സുന്ദരയ്യര് .ബി, എ. ആയിരുന്നു, 
അദ്ദേഹം പിന്നീട്ട” മദ്രാസില് ഒരു ഡിസ്ര്രിക്ല് രജിസ്ര്രാരാ 

യി വളരെക്കാലം ഉദ്യോഗം വഹിപ്പിരുന്നു. ഇടക്കാലത്തു 

തിരുവിതാംകൂറില് രസിഡ൯റായരുന്നു മിസ്പര് ബാലാഡ് 
സായിപ്പിനെറ ഉപദേശപ്രകാരമാണ്. ഈ സ്തലം സ്ഥാ 

യത; പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ടു്. . ഈ സ്തം ചില ഭേദ. - 

ഗതിയോട്ടക്രടി ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. 

പരീക്ഷാ വിജയാനന്തരം ലേഖനകത്താവു” ആദ്യ 

മായി സ്വീകരിച്ച ജോലി മാവേലിക്കരെ , സ്പെഷ്യല് സ്ത 
ളിലെ അഭ്ധ്യാപകസ്ഥാനമായിരുന്നു. ഇതു” മാവേലിക്കര 

യും സമീപത്തുമുള്ള തമ്പുരാക്കന്മാരുടേയും കോയിത്തമ്പൂ , 

രാക്കന്മാരുടേയും ബാലന്മാരുടേയും പ്രത്യേക പിദ്യാദ്യാസാ 
ത്ഥം ഗവമ്മെന്റില് നിന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള ഒരു വിദ്യ്യാല 
യമാണു”, മറവ വിദ്യാത്ഥി കറംക്ക്” ഇവിടെ പ്രവേശനം 



പ്പം 

അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. കൊട്ടാരവളപ്പില് തന്നെയാണു" 
ഇതു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു”. ലേഖകന് 1058-ഠമാ 
ണ്ട്ട് മിഥുനം 1 -ഠംനു- യാണു” ജോലിയില് പ്രവേശിച്ചത്. 
അന്നുതന്നെ ഈ വിദ്യാലയത്തിന്” ആറേഴു കൊല്ലത്തെ പ 
എൃക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലേഖകന് കലാലയത്തില് നി 

ന്നും സമ്പാദിച്ച ആദശങ്ങളോടും, ഗരുവയ്യന്മാരില് നിന്നും 
ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളോടും, അവരുടെ സ്വഭാവവും ജീവി 
തവും നല്കിയ ദൂഷ്ടാന്തങ്ങളോ$ംകൂടിയാണു” അദ്വ്യാപ 

കവൃത്തിയില് ആദ്യമായി കാലെടുത്തുവച്ചതു”. ലോകപരി 
ചയം ലേശംപോലും ഇല്ലാതെയും, പ്രമാണവ്യം പ്രയോഗ 

വയം തമ്മിലുള്ള ആആന്തരത്തെ മനസ്ത്റീലാക്കാതെയും, വിവേ 

കം മുതലായ മനോഗണങ്ങറം വികസിക്കുന്നതിനു മുമ്പും, 

താന്൯ ഭരമേററിട്ടുളള ജോലിയുടെ ഗൌരവത്തെ യഥാറാവല് 

ഗ്രഹിക്കാതെയുമാണു” ലേഖ്വചകന് സദാ അപോഡാഗ്ഗുളമാ 
യിരിക്കുന്ന ലോകദ്വാരത്തിന്െറ പടിക്കകത്തു കടന്നതു”. 
എന്നാല് ദൈവാധീനംകൊണ്ടും ഗുരുജനങ്ങളുടെ അനുഗ്ര 

ഫംകൊണ്ടും താന് തന്െറ ജീപിതോദ്ദേശ്യമായി സ്വീക 

രിച്ച വൃത്തിയില് വലിയ പരാജയംകൂടാതെ തന്െറ കു 

ത്യനിര്വ്ൃവഫണം ചെയ്യുവെന്നുമുള തു” ഇന്നും അസാമാന്പയമാ 

യ ചാരിതാത്ല്ൃത്തിനു് ഫേതുവായ ഒരു സംഗതിയായി 
ട്രാണിരിക്കുന്നതു”. 

ലേഖകന് ജോലി കൈയേററപ്പ്ോോറം ഈ വിദ്യാല 

യത്തില് ആറോ, ഏഴോ പിദ്യാത്ഥികറം മാത്രമെ ഉണ്ടായി 

ന്നുള്ള. ക്രമേണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഖ്യയ വദ്ധിച്ചു 

വന്നു. മാവേലിക്കര, എണ്ണക്കാടു, പ്രായിക്കര, അനന്ത 

പുരംം ആറന്മുള, ചെവകോൽ ഗ്രാമം മുതലായ കൊടട്ടാരങ്ങ 

ളില് നിന്നും വിദ്യാത്ഥികഠം വന്നുചേന്നതുടങ്ങി. ദൂരെയു 



കള വ൪ മാവേലിക്കരത്തന്നെ താമസവുമാക്കി, അദ്ധ്യാപ 

കനായിട്ട്” ലേഖകന് മാത്രമേ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ള. വി 

ദ്യാർത്ഥികഠം പല ക്ലാസ്സുകളിലായിരുന്നതിനാല് അദ്ധ്യാ 

പനം കറച്ചു” ദുഘടമായിട്ടാണിരുന്നതു”. പത്തു മണിയ്ക്കരാ 

“ഞ് സ്തലം തുടങ്ങന്നതു്. എന്നാല് ആ സമയത്തുതന്നെ 

എല്ലാരും വന്നുചേരുക അത്ര സാധാരണ്ജല്ലായിരുന്നു. 

എന്നാല് ലേഖകനെറ നിഷ് കഷ കൊണ്ടും മറവ൮ം ഈ വി 

ഷയത്തില് വളരെ വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നു. പില്യാത്ഥി 

കഠം ലേഖകനെറ സാമനയം നിമിത്തം സ്നേഹപൃവം സക 

ല ഉപദേശങ്ങളേയും അനുസരിച്ചു” പ്രവത്തിച്ചുവന്നു. 

പത്തു മണിക്കുമുമ്പു” ഭക്ഷണം തയ്യാറായില്ലെങ്കില് വിദ്യയാ 

ത്ഥികഠം ഉനണു കഴിയ്ക്കാതേയും സ്ത്ര്ൃളില് ഹാജരായിലന്നു. 
ഭക്ഷണം തമയ്മാറായി എന്നു” അറിവിക്കുമ്വോഠം ചെന്നു് ഭ 
ക്ഷണം കഴിച്ചു വരുവാന് അനുപാദവും നല്കിയിരുന്നു. 

വിദ്മാത്ഥികളുടെ അനുസരണ മുതലായ പ്രധാനമായ സ 
ല്സ്വഭാവംനിമിത്തം സ..,ഠം ഭരണം വളരെ സുകരമായി 

ത്തന്നെ ഇരുന്നു. ഇവിടെനിന്നു” ലേഖകന് ആദ്യം പഠിപ്പ 

പാഠം സ്നേഹമാണു, വിശിഷ്ടവും വിജയപ്രദവുമായ ഭര 
ണോപകരണം എന്നുള്ളതാണു. ലേഖകന് താന് വരി 
ചൂ തൊഴിലില് ആദ്യവസാനം അവലംബിച്ചുവന്ന നയവും 
ഇതുതന്നെയാണ്. അദ്ധ്യാപക വൃത്തിയില് ലേഖകനു 
വല്ല പിജയവും സിദ്ധിച്ചിട്ടണ്ടെമ്കില് അതു” ഈ നയാവ . 

ലബേനനിമിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള താനേ” എന്നുള്ളതും പ്ര 
സ്താവയോഗ്യമായിട്ടുള്ള താകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സം 
ഖ്യ വദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ഒരസിസ്റ്റ൯റിനേയുംക്രടി നിയമിച്ചു. 

ഇംഗ്ലീഷ് സ്തരം പരിശോധിക്കുവാന് മിസ്റ്റര് ബര്ബി എ 
ന്നൊരു യൂറേഷ്യ൯ സായിപ്പും നിയമിയ്മുപ്പെട്ടിരുന്നു. ലേ 
ഖക൯ ആവു കൊല്ലം തികച്ചു” സ്നെഷ്യല് സ്തൂപ്ൃളില് ഇരു 



_ 766൧2. 

നനു.അതിനിടയ്യ്ഛ” അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയെക്കുറിച്ചു” പല 
തുംഗ്ഹിക്കുന്നതിനു” തനിക്ക്” സൌകവ്യമുണ്ടായി. ഇതി 
ന്നുപുറമെ പ്രസിദ്ധനായ കിളിമാത൪, ചിത്രമെഴുത്തു കോ 

യിത്തമ്പുരാ൯, വിണവായനയിലും മറ൨ം അതിനിപുണനാ 

യ കഞ്ഞൊരുതമ്പുരാ൯ വൈദ്യം, സംഗീതം ഇവയില് വിദ ; 

ശ്ധനായ അനന്തപുരത്തു ചെവണ്ണി കോയിത്തമ്പുരാ൯, അ 
തിബുദ്ധിമഠനും - എല്ലാ വിഷയത്തിലും ജ്ഞാനമുള്ള യാഒം 

മിസ്തറര് കൃഷ്ണു൯പ്പണ്ടാല മുതലായ വരുടെ പിതാവുമായ “കാ 

വലിത്തമ്പുരാ൯?? ഏന്നു പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ഉദയവമ്മ രാ 

ജാരു” മുതലായവരുടെ പരിചയവും പിന്നീട്” സ്നേഹവും സ 

മ്പാദിക്കുന്നതിനും ഇടയായി. ചിത്തമെഴുത്തു” രവിവമ്മ 

കോയിത്തമ്പുരാന് അക്കാലത്തു” അധികവും ബോംബെ മു 
തലായ സ്ഥലങ്ങളിലാണു' താമസിച്ചിരുന്നതു”. അദ്ദേഹം 

ഗൈക്കവാര മഹാരാജാവി നെറ പുതുതായി പണികഴി 

പ്പിച്ച കൊട്ടാരത്തെ സവിശേഷം അലങ്കരിക്കുന്നതിനുവേ 

ണ്ട..ചിത്രങ്ങഠം എഴുതിവരികയായിരുന്നു. ആലപ്പുഴെ യാ 

പാരം മിസ്റ്റർ ഡാറാ സായിപ്പിനു” അമേരിയ്ക്യിലേക്കു" 

അയക്കുന്നതിനും അനേകം ആലേഖ്യയങ്ങറം മാവേലിക്കരെ 

വച്ചു” ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നതു” ലേഖകന് കണ്ടിട്ടുണ്ടു". കു 

ഞ്ഞാരു രാജാവിനും കാവലിത്തമ്പുരാനും ഇംഗ്ലീഷിലും നല്ല 

പരിചയമണ്ടായിരുന്നു. കാവലിത്തമ്പുരാനുമായിട്ടാണു” ലേ 

ഖകന് അധികം പരിചയിക്കാനിടയായതു'. രണ്ടുപേരും 

അന്പ്യോന്പയം നിര്പ്യ്യാജമായി സ്റ്റേഹിച്ചുവന്നു. ഞായറാഴ്ച 
തോവും ഇദ്ദേഹത്തിനേയും മാസത്തിരു രണ്ടു തവണ വീതം 
മറവ൮ള്ള വരേയും ലേഖക൯ സന്ദശിച്കൂവന്നിരുന്നു. ഇന്ന 

ത്തെ പരപ്പനാട് വലിയ രാജാവായ രാജരാജവമ്മ കോ 

യിത്തമ്പുരാനും, മാവേലിക്കരെ വലിയ ഭാജാവായ ഉഭയ 



൧ 7 ഹം. 

- “വമ്മരാജാ ബി. എ.-യും, ദേവസ്വം .കമ്മീഷണരായിരുന്ന 
രാജരാജവമ്മ ൪൭൦. എ., ബി. എഏല്.-ം, പരേതനായ'ഡ 

പൂട്ടി കുളക്ൂ൪ രവിവമ്മരാജാ ൫൦. എ., ബിം എത്ം-ം അ 

ന്നത്തെ ശിഷ്യവഗ്ലത്തിലു൦ംപ്പെട്ടചരായിരുന്നു. ഉഇതുകൂടാ 

തേയും ഇപ്പ്യോഠം പേരു” ഓമ്മയില്ലാത്തതായി പല തമ്പു 
രാക്കന്മാരും പഠിച്ചവന്നു. ദേവസ്വം കമ്മിഷണരവര്ക 

ടെ രണ്ടു സഹോഭരന്മായം ഒരു മതുലനും ഉദയവമ്മരാ 

ജാവിന്െറ “ഒരു സഹോദരനും: ചിത്രമെഴുത്തു കോയിത്ത 

മ്പരാനന്െറ ഒരു പുത്രനും അന്നു പഠിപച്പുവരുന്നുണ്ടായിരു 

നനു, ഇതുകൂടാതെ ന്യായാധിപനായ മിസ്റ്റർ രാമ൯തമ്പി, 

പ്രസിഡ൯സി' മജിസ്രൂട്ട് കൃഷ്ണന് പണ്ടാല, പോലീസ് 
അസിസ്റ്റന്റ് സുപ്രണ്ട് മി, ഗോവിന്ദ൯തമ്പി മുതലായ 

വര് മററു പള്ളാിക്രുടത്തിലാണു്” പഠിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും 
ലേഖകന്െറ വാസസ്ഥലത്തു വന്നു പലതും ചോദിച്ചു പ 
ഠിക്കാവുണ്ടു. സക്കാര് ഇംഗ്ലീഷ്: സ്തളിലെ അന്നത്തെ 
ഫെഡ് മാസ്റ്റ൪ മി, സിതാരാമയയന് എന്നൊരു സെരമ്യനും 
സുശീലനുമായ ആളായിരുന്നു. പിന്നെ ആ സ്ഥാനം സാ 
ത്വികനായ മി. ശങ്കരന് പണ്ടാല വഫിച്ചിരുന്നു. ആവ 
കൊല്ലംകൊണ്ടു" ഒരു തോതും ലാക്കാക്കാതെ പഠിച്ചിരുന്ന 
ഈ വിദ്യാത്ഥികളെ ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം അഭ്യസിപ്പിച്ചു അന്ന 
ത്തെ മടിക്കുലേഷന് സ്കം൯ഡാര്ഡു'"വരെ തആക്കുവാന് ചേ 
ഖകനു് സാധിച്ചു. ഇവരില് ചിലര് ലേഖകന് ജോലി 
യില് പ്രവേശിചുതില് പിന്നെ വസ്സചേന്നിട്ടുള്ള വരുമായി 
രുന്നു. ഈ മാന്യന്മാരായ ശിഷ്യയന്മാക്ക് ഇന്നും ലേഖക 
നോട" നിവ്യാജമായ സ്നേഹവും ഭക്തിയും ഉട്ൈന്നുള്ളതി 
നു” ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങഥം ഉണ്ടു്. സ്സെഷ്വല് സ്തൃളില്നി 
ന്നും ആദ്യമായി സര്വ്വകലാശാലാ പരീക്ഷയില് ചേറ്ര" 



ചം 

വിജയം സമ്പാദിച്ചതു” മേല്പറഞ്ഞ ശിഷ്യയന്മാരായിരുന്നു 
വെന്നുള്ള തും സ്തരണീയമാണു, 10590-ഠമാണ്ടു് മേടത്തില് 
മിസ്ററര് റാസ് വേല വിട്ടുപോകുന്നതായി അറിഞ്ഞു” 
ലേഖകന് ത'ര്വനന്തപുരത്മ പോയിരുന്നു. മിസ്ററ൪ 

റാസിനെ ചെന്നു കണ്ടപ്പ്യോം ലേഖകനെ കൂടുതല് ശമ്പ 

ത്തില് ആലപ്പ്പൂഴ ഫെഡ്മാസ്ററരായി നിയമിച്ചു" പാമു 

രിലേക്കു" എഴുതിയിട്ടണ്ടെന്നു” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്നു" 
ആലപ്പുഴ ഫെഡ് മാസ്ററരായിരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിമേനവന് 

അവകളെ വിശാഖം തിരുനാഠം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സി 

ലെ പൃത്ര൯ ശ്രീ. നാരായണ൯തമ്ചി അവകളുടെ ടൂട്ടറാ 

യി കൊട്ടാരത്തില് എടുത്തതിനു പകരമാണു” ലേഖകനെ 
ആ സ്ഥാനത്തില് നിയമിച്ചതു”. മിസ് ററര് റാസ” സായി 

 ദപാകുന്ന അവസരത്തില് നല്കിയ സര്ട്ടിഫിക്കെ 

ററില് ഒരു ദിക്കില് ലേഖകനെപ്പററി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞി 

ണ്ട്: ശാന്തനും ബുദ്ധിമാനും സ്ഥിരപ്രയത്ത ശിലനുമാ 
യ ഇദ്ദേഹം, ഇപ്രകാരമുഭള ഒരു വിദ്യാലയത്തിനു” സഹജ 

മായ പല ദുഘടങ്ങഠം ഇരുന്നിട്ടും, തന്െറ ശിഷ്യന്മാരെ 

സശ്രദ്ധം ശിക്ഷിയ്കയും അഭ്യസിപ്പിയ്കയും ചെയ്കുരതുകൊ 

ണ്ടു, അവരില് പലരും തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജകീയ വി 

ദ്യാലയത്തില് വന്നു” മ്രിക്കുലേഷന്൯ ക്ലാസ്സില് പ്രവേശനം 

സമ്പാദിക്കുന്നതിനു” പ്രാഫ്മന്മാരായിതിന്നു.? മിസ് ററര് 

റാസു” ഉടനെതന്നെ ശീമക്കു” പോകയുംചെയ്യു. ഒഴിവു 

കഴിഞ്ഞു” പള്ളിക്രടം തുറന്നപ്പ്യോഠം ലേഖ്ഖകന സ്ഥലം 

മാററ ഉത്തരവു കിട്ടി. സ്സെഷ്യല് സ്ത്ര ളിനേയും തന്െറ 
ശിഷ്യന്മാരേയും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ലേഖകന് അ 

നല്മായ വൈമനസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാരുടെ മ 

നസ്ഥിതിയും ഇപ്പകാരമായിരുന്നു വെന്നു വിയോഗാവസ 



രത്തില് അവരുടെ മഖദഭാവവും ാ സഷ്ട്മായി 

തെളിയിച്ചു. ഏതായാലും പ റനു-യ്യ്ല് ചാജ്ജ് 

വിട്ട് ആലപ്പ്യഴ്ക്കു ത് ല കന് സ്പെഷ്യല് സ്ത 

ളില് ഇരുന്ന കാലത്ത് ര്വ്യൂങ്ങതു ഇളയ തമ്പയരാ൯ തി 

രുമനസ്്സകൊണ്ടും അവിടത്തെ പുത്രന്മാരായ കൊച്ചുത൩്മു 

രാക്കന്മാരും, അവരുടെ ടട്ടറായ മ! രംഗരായരും, ദിവാന് 

പേഷ്ട്യാർ മി. ശങ്കര സുബ്ഖയ്യരും, ദിവാന൯ു മി. രാമയ്യങ്കാരുട 

മി. റാസും ഈ സ്തം സന്ദശിക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ടൊന്നുള്ള തും 

ഇവിടെ പറയേണ്ടതായിരിക്കുന്ന. ലേഖകന് അവിടെ ഇ 

രുന്ന ആവ കൊല്ലക്കാലവും തനെറ വാക്കുകൊണ്ടോ ധ്ര 

വൃത്തികൊണ്ടോ തമ്പുരാക്കന്മാക്കട്” യാതൊരതൃഛ്ളിയ്യ്ഛം 

ഇടകൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെതന്നെ അവരില് നിന്നംയാ 

തൊരു അനിഷ്ട വചനമോ പ്രവൃത്തിയോ ഭാവമോ ഒരിക്ക 
ലും ഉണ്ടായിട്ടില്പെന്നും പറഞ്ഞു കൊള്ള ന്നു. മാവേലിക്കരെ 

സ്പെഷ്യല് സ്തം ഈ ലേഖകനു” വാസ്തവത്തില് അഭ്ധയാ 

പനവിഷയത്തില് ഒരു ശിക്ഷാക്രമപാഠശാലതന്നെ ആ 

യിരുന്നു. ഇവിടെനിന്നാണു' ലേഖകന് ബാലന്മാരെ ഭര 

ക്കുന്നതിനുള്ള. സമ്്യദായങ്ങളും , അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു ള്ള 
രീതിയും പ്രായോഗിക പരീക്ഷ കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ചതു”. ഇ 

തില്തനിന്നുമാണ് ലേഖക൯ പിന്നീട്ട" യലപ്പ്ൂഴ, കോട്ടാ൪, 

പറവൃര്൪ മുതലായ വലിയ വിദ്മ്യാലയങ്ങളുടെ ഭാരവാഫി 
ത്വം കയ്യ്യേറ൨ നടത്തുനാതിനു” പ്രാഫ്യി ലഭിച്ചതു”. പിന്നീ 
൭൦ ഒന്നുരണ്ടു തവണ ലേഖക൯ തന്െറ ആദ്യത്തെ പ്രവൃ 

ത്തിരംഗമായ സ്പെഷ്യല് സ്തൂപ്ൃളിനേയും, തന്െറ ശിഷ്യയന്മാ 
രില് പലരേയും സന്ദശിക്കുകയും അവരുടേയും---ഹരിപ്പ്യാ 
ട്ട് അനന്തപുരത്തു കൊട്ടാരത്തില് തന്െറ ശിഷ്യനായ 

മാനേജര് കോയിത്തമ്പുരാനേറയും- സ്നേഹപൂയ്യമായ തത്ത 



൩ തിഥ്യയം സ്വീകരിച്ചു” നാലഞ്ചു ദിവസം” താമസിക്കയും ചെ 
( ന 

പ്, 

യക്കിട്ടണ്ടു്. ഇവരു മായിട്ടു' ഇപ്പോഴും എഴുത്തുകത്തുകഠം നട 

ത്തിവരുന്നുമുണ്ടു് .: ഇവരില് ചിലര് ലേഖകനെ തനെറ 

വാസസ്ഥലത്തു വന്നു” സന്ദശിച്ചിട്ടമുണ്ടു'. ഇതുകൂടാത്തേയും 

അവരില്നിന്നും പല സ്നേഹ ചിഹനങ്ങളം ലേഖകന് ലഭ 

ചിട്ടണ്ടു”. നാല്ൃത്തിഎട്ട കൊല്ലം മുന്പു ഉത്ഭവിച്ച ഒരു 

ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ഇന്നും അതേ സ്ഥിതിയില് തന്നെ നില 

നില്ലയന്നുണ്ടെന്നുള്ള തൂ" ഇരുക്രട്ടക്ടം അനല്പമായ കൃതാത്ഥ 

തയ്യക്ഛ് ഹേതുപായിട്ടുള്ള -ഒരു കായയൂമാണു”.' 1057-ാമാണ്ടു് 

മീനമാസത്തിലാണു” ലേഖകന്െറ പ്രിയ മാതാവ്യ” പരലോ 
കാം പ്രാപിച്ചതു”.  സുഖക്കേടാണെന്നു് എഴുത്തു വന്ന 

പ്രോഠം അല്പദിവസത്തെ അവധിയ്മപേക്ഷിച്ചുംവച്ഛു് 

സ്വദേശത്തേയു,്, പോയി. മാതാവിന്െറ ചരമത്തിനുശേ 

ഷം കുറച്ചുംകൂടി അവധിയ്യപേക്ഷിച്ചു. ' ഇക്കാലം മുഴുവ 
നും സ്ത്ൃജിന് വെക്കേഷനായിട്ടാണു” അനുവദിച്ചുവന്നതു്. 

ഇതു” മിസ്ററ൪ റാസിനെറ ലേഖകനോടുമള പ്രത്യേക 

ഭാവത്തിനെറ ഒരു ദ്ൂഷ്ഠാന്തമാണെന്നുവേണം വിചാരി 

൯: “മിസററ൪ റാസ് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥാനം മിസ് ററ൪ര 

ഹാര്വ്വിയാണു* കൈയ്യയേരറതും. അദ്ദേഹവും ലേഖകനെറ 

ഗരുനാഥ൯തന്നെയായിരുന്നു: അദ്ദേഹത്തിങ്കല്നിന്നാണു" 

ലേഖകനു”. ആലല്പുഴയ്മഛ സ്ഥലംമാററ മൃത്തരലു കിട്ടി 

യതു”. 

് ലേഖകനു” ആല്യംതടന്ന സാഹിത്വവിഷയത്തില് 

ഏറക്കുറെ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാഷാസാഹിത്ചത്തി 

ല് പ്രത്യേകം പ്രതിപത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസരം കി 

ട്ടമ്പോളൊക്കെയും ഇംഗ്ലീഷു” പുസ്തകങ്ങളും സംസ്കൃത കാ 

പ്യങ്ങളും മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങളും നോക്കിവന്നിരുന്നു. ഇക്കാ 



_ ഒ]... 

ലത്താണു" പഴയ മാപ്പിള തിരുമുൽപ്പാട് മേല്പ്പത്തുര ഒട്ട 

രിരിയുടെ നാരായണീയം മുഴുവനും ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തോ 

ടുക്രടി പ്രസിദ്ധംചെയ്യതു”. ഈ പുസ്തകം കൊട്ടാരത്തില് 

നിന്നു” വാങ്ങിച്ചു” ആപാദധൃഡം ഒരു പരിവൃത്തി വായി 

ചൂ. ഇതില്നിന്നും അല്പം സംസ്കൃതഇഞാനവും, ഭാഷാപ്പ 

രിചയവും, ഇവ രണ്ടിനേയുംകാഠം കൂടുതലായി അനേകം 
സാരങ്ങളായ തത്വങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനിടയായി. ലേഖ 

കനെറ ഗ്രന്ഥപാരായണരിതികൊണ്ടു” തനിക്ക് അനല്ല 

മായ ഗുണം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു” പറയാതിരിക്കാന് നിവൃ 
യില്ല. അധികം പുസ്തകങ്ങഠം വായിക്കയില്ല. നല്ല പുസ്ത 
കങ്ങറം മാത്രമേ വായിക്ക പതിവുള്ള. വായിക്കുന്നതില് 

നിന്നും സാരമായി വല്ലതും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കയുമില്ല. ഇ 

ന്നും ഇതുതന്നെയാണു” പതിവു”. ഈ പിധത്തിലാണു വി 

ത്രമാവസരങ്ങളെ നയിച്ചുവന്നതു”. ഇതിനുംപുറമെ മി 

ക്ക ദിവസവും സായംകാലത്തില് മാവേലിക്കര നിന്നും ഏക 
ദേശം രണ്ടു മൈല് ദ്രരമുള്ള കണ്ടിയൂര് ക്ഷേത്രത്തില് 
ശമംര൯ പണ്ടാല മുതലായവരോടുകൂടി പോകുന്നതും ച 
തിവായിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലെനപോലെ 
സ്ന്റേഹിതന്മാരുടെ വിഷയത്തിലും ലേഖകന് ഒട്ര നിയമം 
തന്നെയാണു് സ്വികരിച്ചിരുന്നതു്. സ്നേഹിതന്മാര് ചുരു 
ക്കമായിരുന്നു. അവരില് നിന്നും വല്ല ഗുണങ്ങളും ഗ്രഹി 
ക്കാന് നോക്കും. ഈ രീതിയിലാണു? ആദ്യമേതന്നെ ജി 
വിതം ആരാഭിച്പതു”. വിനോദങ്ങളിലും മറ൨ം ലേഖകനു 
വലിയ താല്ലയ്യയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലേഖകന് 
മാവേലിക്കരെ ഇരുന്ന സമയമാണു? സവ൮൮ൃകലാശാല വക 
കാണ്വെക്കേഷ്യനു” മദ്രാസിനു പോയത്. അന്നുതത 
നെറ ജ്േഷ്യന് സൈദാപ്പേട്ടയില് കൃഷി വിദ്യാഭ്യാസം ചെ 



ലി 

സ്ത്റവരികയായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നു അദ്ദേഫത്തിന്െറ 
കൂടെ തോട്ടത്തിലാണു“ താമസിച്ചതു:. കാണ്വെക്കേഷ്യ൯ 
സെനറവ൮് ഫൌസില് വച്ചായിരുന്നു. ബക്കിങ്ങാം വ്രഭവാ 
യിരുന്നു അന്നത്തെ ചാന് സലര്. പ്രസിദ്ധനായ രംഗനാ 
ഥ മുതലിയാർ അവര്കളാണു” കഴുത്തില് ഹുഡ് എന്ന 
ചിനം ധരിപ്പിച്ചതു”. ഇതു” 1056-ല് ആയിരുന്നു. ലേ 
ഖക൯ മാവേലിക്കരെനിന്നും പിരിഞ്ഞുപോരുന്ന അവസ 
രത്തില് തന്െറ ശിഷ്യന്മാരായ കൊച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാ൪ 
ലേഖകനു” ഒരു അനുമോദനപ്പത്രവും സ്റ്റേഹചിഹനവും ന 
ലു, കയുണ്ടായി. 

(ആലപ്പുഴ, കോട്ടാ ഹൈസ്റ്റൂര) 

1059-ഠമാണ്ടു* മിഥുനം 1-ാംന- ലേഖകന് ആല 
പ്പുഴെ എത്തി അന്നു ചാര്ജ്ജ് പഫിച്ചിരുന്ന വാഞ്ചരീശ്വ 
രയ്ക്യു൪ രണ്ടാം വാദ്ധ്യാരില് നിന്നും ചാര്ജ്ജ് ഏറ് ജോ 

ലിയില് പ്രവേശിച്ചു. ആലപ്പുഴ സ്തരം അന്ന്” ഒരു ഡി 

സ്ര്രിക്ല് സ്തൂപം മാത്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ പതിമ്മൂന്നു കൊ 

ലൃത്തിനു മുമ്പ" ലേഖകന് രണ്ടു കൊല്ലക്കാലത്തിലധികം 

പഠിച്ചിരുന്നു വെന്നുളള തു” മുന്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടല്ലൊ. ലേ 
ഖക൯ 60 മുതല് 80 വരെ സ്൬നെയിലോടുകൂടിയാണു” ഇവി 
ടെ നിയമിക്കപ്പെട്ടതു“. സ്റെഷ്യല് സ്തൃളില് 45 രൂപാ ആ 

യിരുന്നു വേതനം. ഈ സ്തൂപ്ൃളില് 16 കൊല്ലത്തിലധികം 

ലേഖകന് ഫെഡ് മാസ്റ്റരായിരുന്നു. ലേഖകന്െറ യെൌ്വ 

നം മുഴുവനും ഇവിടെയാണു” വ്യയംചെയ്യുതു”. 45 കൊ 

ലത്തെ പാവനചരിത്രത്തോടുകൂടിയ ഈ സ്തം 10845 

മാണ്ട്” ഗവമ്മെന്റില്നിന്നും നിവത്തുകയാണുണ്ടായതു”. 

ഇപ്പോഠം ഇതാ അതു വിണ്ടും മഹമ്മദീയ വിദ്യാലയമെന്ന 



ല് 

നാമധേയത്തില് പുനജ്ജീവനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതി 

ല്നിന്നും ആ വിദ്ല്യാലയത്തിനു” ഒരസാധാരണമായ ജീവ 

രകതിയുണ്ടെന്നു” അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അനേക 

കൊല്ലങ്ങളായിട്ടു” അനേകം ബാലന്മാരുടെ ഉള്ളില് വി 

ഇഞാനവാപനംചെയ്കു ഒരു ത്രേഷ്യമായ സ്ഥാപനത്തിന് 
രൂപഭേദം വന്നേക്കാമെങ്കിലും, അത്ര എളുപ്പം നാശം സം 

ഭവിക്കാ൯ ഇടയില്ലല്ലോ. മനുഷ്യര് ജനിക്കും, മനുഷ്യര മ 

രിക്കും, എന്നാല് പിദ്യയ്യും ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാകയില്ലെ 

ന്നുമള തത്വം ഇതില് നിന്നും നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണു, 

ലേഖകന് ആലല്പ്യഴ ഡിസ്ര്ിക്” സ്തൂപം ചാഞ്ങ്ജെ 
ടടത്തപ്പ്യോഠം അവിടെ ചില കുഴപ്പുങ്ങഠം ഉട്ടായിരുന്നു. കു 

റപ്പുനാളായി ഫെഡ് മാസ്റ്റർ ഇല്ലാതിരുന്നതുന്ദിമിത്തം ഭര 

ണവിഷയത്തില് പല ന്യൂനതകളം വന്നുചേരുവാന് ഇട 

യായി, അതുനിമിത്തം ലേഖകനന്െറ ആളദ്മത്രമം കഴപ്പു 

ങ്ങളെ പരിഫരിച്ചു* ശരിയായ ഭരണരിതി സ്ഥാപിക്കു 
നാതിനായിരുന്നു. എന്നാല് ഇതിനു” അധികകാലം വേ 
ങ്ടിവന്നില്ല. താന് മാവേലിക്കരെ ആദ്യമായി പരീക്ഷി 
ചുതും, അവിടെ വിജയമായി കലാശിച്ചതുമായ ഭരണനയം 
ഇവിടെയും ഫലവത്തായിതന്നെ പരിണമിച്ചു. മാവേലി 
ക്രൈപ്പ്യോലെ ഒരു തരം വിദ്യാത്ഥികഠം മാത്രമല്പ ഇവിടെ 
ഉണ്ടായിരുന്നതു”. വിവിധവഗ്രുത്തില് ൭ റംപ്പെട്ടവരും, വി 
വിധ സ്വഭാവമുള്ള വരുമായ വിദ്യാത്ഥികളാണു” ഇവിടെ ൭ 
ണ്ടായിരുന്നതു". ഇവരില് പ്രായം കവിഞ്ഞവരും, യുയുത്സ 
ക്കളൂുമായ ഏതാനുംപേരും ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. ഇവര് കേ 
വലം നേരമ്പോക്കിനായിട്ടാണു” വന്നിരുന്നത്”. സ്കി 
നെറ സ്ഥാനംതന്നെ അസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. അധികം 
വിദ്യാത്ഥികളും രണ്ടും മൂന്നും നാഴിക കിഴക്കും, തെക്കും, വട 



കട 

ക്കും നിന്നായിരുന്നു വന്നു കൊണ്ടിരുന്നത്. പള്ളി്രടം പ 
ടിഞ്ഞാറ” കടപ്പുറത്തിനും അങ്ങാടിക്കും അടുത്തായിരുന്നു 

സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു”. പളളിക്രുടം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥല 

ത്തിനു” “4പലിയ കപ്പിത്താന് പറമ്പു"? എന്നായിരുന്നു ചേ 
രു്. പണ്ടു് ഒരു ഈജ്ജസ്വലനായ ഡച്ചു” കപ്പിത്താനൊ 

മറേറഃ താമസിപല്പിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നു” പറഞ്ഞുകേട്ടി 

ട്ട്. രാത്രികാലങ്ങളില് കപ്പിത്താന്െറ ഉ.പദ്രവമുണ്ടാ 

യിരുന്നത്രേ. സമിപവാസികഠം അന്നു” പിദ്യാഭ്യാസതല്ല 

രന്മാരല്പാതിരുനനതു കൊണ്ടു" പല അസൌകയ്യങ്ങളും, ചി 

ല്ലഠ ഉപദ്രവങ്ങളും ഉ ണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാലയ വളപ്പ്പിനു” 

അടപവില്ലാതേയും ഇരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു” പലവിധമായ അ 

സഡഘ്ൃതകറം ഉ ണ്ടായിരുന്നു. ലേഖകന് വന്നു” അധികം 

താമസിയാതെതന്നെ ഈ വിവരം കാണിച്ചു” ഡാക്ഛര് ഹാ 

വയി സായിപ്പിനു" എഴുതിഅയയ്യ്യും, അദ്ദേഹം അലിരേ 

ണ ലേഖകന് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ വളപ്പിനു ലുറ൨൦ 

മതിലുകഠം കെട്ടി ഗേറവ൮കഠം ഇടുന്നതിന്” ഏപ്പ്ാടുചെയ്തു 

യും ചെയ്യ. ഇതുകൂടാതെ വളപ്പിനകത്തു” ഒരു കിണവഠ 

കഴിപ്പിച്ചു: ഇത്രയും സാധിച്ചതോടുക്രടി വെളിയില്നിന്നു 

മുകള ഉപദ്രവങ്ങഠംക്കു്” വളരെ കറവും വന്നു. അന്ന സ്ത്ര, 

ളിലെ ഏററവും ഉയന ക്ാസ്സ് അഞ്ചാംക്ലാസ് (ഇന്ന 

ത്തെ അഞ്ചാം ഫാറം) ആയിരുന്നു. ലേഖക൯ ജോലിയില് 

പ്രവേശിച്ചപ്പോഠം നൂററിനാല്ലപതോളം വിദ്യയാത്ഥികളും, 

ആറോ ഏഴോ വാദല്യാന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരില് ഒ 

രാഗം കുട്ടി? എന്നു പേരായ ഒരു ഇയഴചനുമായിരുന്നു. ഈ 

മനുഷ്യനാണെന്നു തോന്നുന്നു, ഈ സമുദായത്തില് നിന്നും 

ആദ്യമായി സക്കാര് സ്വ്വിസ്റില് പ്രവേശനം ലഭിച്ചതു”. 

ഒരു കൊല്ലംകൊണ്ട്” പിദ്യാത്ഥികളുടെ സംഖ്യ ഇരട്ടിക്ക 



ചം ലിപി 

യം, ക്രടുതല് വാങ്ച്യാന്മാരെ നിയമിക്കയും ചെയ്തു. 1061 

മാണ്ടു* ആദ്യം വിശാഖം തിരുനാഠം മഹാരാജാവു” ആല 
പഴെ സ്തരം സന്ദശിക്കയും, ആ അവസരത്തില് വിദ്യയാ 

ത്ഥികഠം ഒരു മംഗളപത്രം സമപ്പ്ിക്കയും പ 1 അഴുത്തു 

കൊല്ലം ജനുവരി മാസത്തില് ഡാക്ഛര് ഹാധ്വി അവര്കളു 
ടെ ശുപാശപ്പകാരം ആലപ്പഴെ സ്തരം ഒരു ഫഹൈസ്തറം 
തആക്കുകയും, വേറെ അപേക്ഷകന്മാരുണ്ടായിരുനിട്ടും ലേ 
ഖകനെത്തന്നെ 100 മുതല് 200 രൂപാവരെ ശമ്പമത്തില് 
ഫെഡ്മാന്മുരാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടു" പോലീസു” സൂ 
പ്രണ്ടായ മിസ്റ്റര പത്മനാഭന് തമ്പിയെ സഹായാഭ്ധ്യാപ 
കനായും നിയമിച്ചു. ആദ്യത്തെ കൊല്ലം പരീക്ഷയില് ജ 
യിച്ചവരില് ഒരാളാണു” രജിസേഷന് ഡയറക്ൃരായി ഇ 
പ്പോഠം പെന്ഷ്യന് പററിയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റര് പരമേശ്വ 
രന്പിളള. ഹൈസ്ത്റളാക്കിയതോടു കൂടി വിദ്യാത്ഥികളു 
ടെ സാ്യയും വളരെ വര്ദ്ധിച്ചു. അന്നു” അടുത്തെങ്ങം 
ഹൈസ്ത്റഛഭകഠം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല് അമ്പലപ്പുഴ, ചേ 
ത്തല, വൈയ്മ്ു,, പറവൂര്, ചങ്ങനാന്റേരി, തിരുവല്ലാ, മാ 
വേലിക്കര, ചെങ്ങന്തൂര്, ഹരിപ്പാട്ട്” മുതലായ സ്ഥലങ്ങ 
ളില്നിന്നും അനേകം പിദ്യാത്ഥികഠം ആലപ്പുഴെ വന്നു താ 
മസിച്ചു പഠിച്ചിരുന്നു. ഇതോടുകൂടി മുമ്പുണ്ടായിരുന മൂ 
ന്ന കെട്ടിടങ്ങറാക്കും പുറമെ ഒരു കെട്ടിടവുംകൂടി പുത്തനാ 
യി പണികഴിപ്പിച്ചു. കൂടുതര അദ്ധ്യാപകന്മാരേയും ഒരു 
മു൯ഷിയേയും നിയമിച്ചു. ഒരു കായികാഭ്യാസശാലയും 
സ്ഥാപിച്ചു. കോട്ടാര് ഫെഡ് മാസ്റ്റരായിരുന്ന മിസ്തറ൪ ഡ 
ത്തി എന്നൊരു ധ്വരയെ ഇംഗ്ലീഷ്” സ്തരം സുപ്രണ്ടായും 
നിയമിക്കയുണ്ടായി. ഡാക്ടര് ഹാര്വി ഡയറമക്ൃര്സ്ഥാനം 
വഹിച്ചിരുന്നു. അതിനുമുന്മു” മി, വാസുദേവറാവു ഇംഗ്ലീ 



ഷ" സ്ത്ര റം ഇന്സ്റ്റെക്ലരായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കോട്ടാര് 
ഗെഡ്മാസ്റ്റരായും അയച്ചു. ഡാക്ലര് ഹാവ്വി ഒന്നുരണ്ടു 
തവണ പളളക്രുടം സന്ദശിക്കുകയും, വേണ്ട ഉപദേശ 
ങ്ങറം നലുയകയും ചെയ്യു. സ്തൂപം ക്രമേണ അഭിവൃദ്ധിയെ 
പ്രാപിച്ഛുപന്നു. ലേഖകന് അന്നത്തെ ജില്ലാക്കോര്ട്ടിനു 
സമീപം ഹിന്ദുക്കഠം താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു” താമസ 
മാക്കിയിരുന്നതിനാല് കാലത്തും വൈകീട്ടും ഏകദേശം ര 
ണ്ടു നാഴിക ദ്രൂരം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അന്നു” യൌവ്വന 
മായിരുന്നതു കൊണ്ടു" ഇതു സാധിപ്പുവന്നു. ആദ്യം സ്തം 

സമയം 0 മുതല് 4 മണിവരെ ആയിരുന്നു. പിന്നീടാണു" 

1 0 മുതല് 4 വരെ ആക്കിയതു. ശനിയാഴ അദ്ധാ സ്തം 

ദിവസമായിരുന്നു. ലേഖകന് 62-ഠമാണ്ടില് വിവാഫംക 

ഴിച്ഛും അന്നും തന്െറ വിശ്രമാവസരത്തെ വൃഥാ വ്യയം 
ചെയ്യില്ല. ““കോയിമ്മ ശാസ്രൂി?? എന്നൊരാളിനന്െറ സ 
ഹായത്തോടുക്രടി ഭോജചംബു, രഘുവംശം മുതലായ ഏ 

താനും സംസ്തൃതഗ്രന്ഥങ്ങറം വായിച്ചുവന്നു. ഒരു പട്ടാ 
ണിയുടെ അടുക്കല് കുറച്ചു” ഹിന്ദു സ്ഥാനിയും പഠിക്കു 

യുണ്ടായി. അന്നു” ““കമ്മേഷ്യല് ഏജന്റാ?യിരുന്ന മി 
സ്റ്റർ റോസ് സായിപ്പ്പിന്േ റയും മറവ൮ം ഉത്സാഭ്ഥത്താല് മ 

ഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ നാമധേയത്തില് ** ശ്രീമുലം മ 
ഹാരാജാ റിഡിംഗ് ൮൦ എന്നൊരു വായനശാല കൊട്ടാരം 

മൈതാനത്തില് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ലേഖകന് അവിടെ 
പോയി പതിവായി പുസ്തകങ്ങഥം വായിക്കയും ചെയ്യവന്നു. 

ഒഴിവുദിപസങ്ങളില് കളര്കോട്ടു*, തിരുവാംപാടി മുതലാ 

യ ക്ഷേത്രങ്ങളില് പോയി സ്വാമിദശനം ചെയ്യാവമുണ്ടു'. 
ആലപ്പുഴെ സ്തരം ഫൈസ്തൂളാക്കി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു” ഡാ 

കൂര് ഹാര്വ്വി തിരുവിതാംകൂര് വിട്ടുപോയി. പോകുന്ന അ 



ളം 1 

വസരത്തില് അദ്ദേഹം അയല ഒരു എഴുത്തില് ഇങ്ങനെ 

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു': നിങ്ങളുടെ ഹസ്തസംസ്ഥിതമായ ആല 

പ്പുഴെ ഫൈസ്തറളിന്െറ ഭാവിയെപ്പുററി എനിക്കു” നല്പ വി 

ശ്വാസം ഉണ്ടു”. എനെറ ഈ പലിശ്വാസത്തെ നിീതികരി 

ക്കുന്നതിനു നിങ്ങഥം കഴിയുന്നതും പ്രയത്തിക്കുമെന്നും ഞാ൯ 

ആശിക്കുന്നു.?? അദ്ദേഹം നമദ്ഡിയ ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കററിലും 
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: * തആആലപ്പുഴെ ഫഹൈസ്സു,, മിന്െറ 

ഇന്നത്തെ അഭിവൃദ്ധികരമായ നില, മിക്കവാവം നിങ്ങറംമു 
ലമാണെന്നുളളതിനു” എനിക്കു് യാതൊരു സംശയവു 

മില്ല.? ഇദ്ദേഹം തിരുവിതാഠകൂര് വിട്ടുപോയ അവസര 
ത്തില് ലേഖകനു” തനെറ പിതാവിനെറ വിയോഗത്തിലു 

ണ്ടരായതുപോലെയുള്ള വ്യസനം ഉണ്ടായി. മിസ്റ്റ൪ റാസും, 

ഡാക്ടര് ഫാധ്വിയും ശിഷ്യവാത്സല്യവിഷയത്തില് അദ്വി 
തീയന്മാരായിരുന്നു. ലേഖകനുണ്ടായിട്ടുള്ള സകല അഭ്ദുദ 

യങ്ങളും ഇവര് നിമിത്തം ഉ ണ്ടായിട്ടള്ള താണെന്നു പറയാ 

തിരിക്കാന് നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നീടു വന്നിട്ടുള്ള മേധാവി 

കളുടെ പെരുമാററം വളരെ പവൃത്ചാസപ്പെട്ടാണിരുന്നിട്ട 

ഒളതു*. 1066മാണ്ടു” കുംഭമാസത്തില് മി. ഡത്തിയുടെ 
നിര്ബ്ബന്ധപുവ്യമായ അപേക്ഷയനു സരിച്ചു” ലേഖകന് 
കോട്ടാര് ഫെഡ്മാസ്റ്റരായി പോയി. അന്നു” അവിടെ ഇ 
രുന്ന ആറം ലേഖകനെറ തുരുനാഥനായ മി. വാസുദേവ 
റാരു ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ ആലപ്പയയ്യൂചഛം സ്ഥലം 

മാററി, ലേഖകനു* കോട്ടാറേറയു,, പോകുന്നതു*വഒരെ അ 
സൌകവ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്െറ കൃത്യബോധം നിമി 

ത്തം അപ്രകാരം ചെയ്യുതാണു”. ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലം 
മാത്രമെ ഇരുന്നുള്ള. അവിടെയും ചെന്നു” രണ്ടുമൂന്നു മാസം 

കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഖ്യ പെട്ടന്നു" ത്ത 



വ് 

റിലധികം കൂടി, ലേഖകന് താമസിച്ചിരുന്നുതു” നാഗര് 
കോവില് കീഴെ തെരു പിലായിരുന്നു. സ്തൃളിലേയ്യക്ഛ് അ 
വിടെനിന്നു” ഏകദേശം രണ്ടു മൈല് ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു. 
അവിടെ കാററിനെറ ശക്തിനിമിത്തം നടന്നുപോകുന്നുതു” 
സാദ്ധ്യമല്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഒരു വണ്ടി വാടകയ്യും 
പാങ്ങിയിരുന്നും അവിടങ്ങളിലൊക്കെയും ജലം ലവണരസ 
മായിരുന്നതു കൊണ്ടു” ഒഴുകണന്റേരി ആററില്നിന്നും വെ 
ളം കൊണ്ടുവന്നു” അരിച്ചു ഉപയോഗിച്ചുവന്നു. അവിടെ 
ആലപ്പുഴെ അസിസ്റ്റ൯ റായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ആര്. ഗോവിന്ദ 
പ്പിള്ളയും മാറിവന്നിരുന്നു. അക്കൊല്ലം മിക്കലേഷന് 

ക്ലാസ്റ്റില്നിന്നും ജയിച്ചവരില് 4 പേര് ഒന്നാം ക്ലാസ്സില് 
വിജയികളായി, അവിടെ അന്നു” മലയാളികറം വളരെ ചു 

രുക്കമായിരുന്നു. പിന്നീടു" പേഷ്ട്യാരായ മി. വി. ഐ. കേ 

ശവപിള്ള. എം. എ. അവിടെ തഹശീല്ദാരായിരുണ്നു. 
ഹൈക്കോര്ട്ട് ജഡ്ലീയായിരുന്ന മിസ്റ്റര് ടി. പപ്പുപിള്ള. തു 

പ്ളം പേഷ്ക്രാരാഫിസില് അന്നു ഇരുപതു രൂപായില് ഒ 
രു ഗ്ലാക്കായിരുന്നു. മിസ്ത്റർ എം. സി. ശങ്കരപ്പിള്ള ജില്ലാ 
ക്കോര്ട്ടില് ശിര സ്തൃദാരും മിസ്റ്റര് മാത്താണ്ഡപ്പിള്ള സക്കാർ 
വക്കീലും ആയിരുന്നു. പാചകചിന്താമണി കത്താവായ മി 

സ്റ്റര് വേലുപ്പിള്ള. ഇന്സ്റ്റുകൃരായിരുന്നു. ഇവരായിരുന്നു 

ലേഖകന്െറ സ്നേഹിതന്മാർ. മുമ്പുതന്നെ പരിചയമുള്ള. 

മിസ്റ്റർ പത്മനാഭയ്യർ എം. എ. ജില്ലാജഡ്ലിയും, മിസ്റ്റര് 

രത്നസ്വാമ! അയ്യര് ഉപ്പളം പേഷ്ട്രാരുമായിരുന്നു. ലേഖ 

കന് അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു” കന്പ്യാകുമാരി, ശ്ുചീ 

നദ്രം മുതലായ സ്ഥലങ്ങറം ഒന്നുരണ്ടു തവണ പത്നിസമേ 
തം സന്ദശിക്കയുണ്ടായി. നാഞ്ചനാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധ നേതാ 

വായ മിസ്സ൪ ശാമിപ്പിള്ള യായിട്ടം പരിചയമായി, അന്ന് 



പ. 

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുമുള്ള യാത്ര ഒരുതരം തപാല്വ 

ണ്ടിയിലായിരുന്നു. സന്ധ്യയോടു കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തു 

നിന്നും വണ്ടി കയറിയാല് പിറെറദിവസം രാവിലെ പത്തു 

മണിയോടുകൂടി] കോട്ടാറവ ചെന്നുചേരും. ഇടയ്മുക” കാള 

കളുടെ തപാല് മാററം രണ്ടുമൂന്നു ദിക്കില് ണ്ടായിരുന്നു. 

ഇതു ഒരു മു്പൃത്തഞ്ഞു കൊല്ലം മുമ്പു” ഉണ്ടായിരുന്ന സ 

ഞ്ചാരസൌകഷയ്യമാണു*. ഇനത്തെ സ്ഥിതി എത്രയോ ഭേ 

ദപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; കഷ്ഠിച്ചു രണ്ടു മണിക്ര്ൂര വേണ്ടിപന്നേ 

ക്കാം. ലേഖകനു” കോട്ടാറെറ താമസം നിമിത്തം ഒരു ഗു 

ണമുണ്ടായി. പതിവായി തനിക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒ 

രു ജലദോഷം തീരെ വിട്ടുമാറി. അവിടത്തെ കാറവ൮' ദേ 
ഫത്തിനു” ഒരുവിധം ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടാണു” ഇരിക്കുന്നു 
ത, ലേഖക൯ 67 കുംഭത്തില് ഒരു മാസത്തെ അവധി 

യില് സ്വദേശത്തേയ്യു,, പോന്നു. അവധിയുടെ അവസാ 
നത്തിങ്കല് ആലപ്പ്ഴയ്യ തന്നെ സ്ഥലംമാററപ്പെടുകയും 

യ്ക്കു. ലേഖക൯ മിനമാസാവസാനത്തോടുക്കൂടി രണ്ടാമ 
തും ഭലപ്പുഴെ വന്നു" ചാജ്ളെടുത്തു. ലേഖകന് പിന്നേ 
യും പത്തു കൊല്ലത്തോളം ആലപ്പുടഴി സ്ത്പ്ളില്തന്നെ ഇ 

രുന്നു. 1069-ംമാണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു, അന്നത്തെ പ്രി൯ 
സിപ്പാലായിരുന്ന ഡാക്ടര് മിച്ചലിനെ ചില പരിഷ്്രാര 
ങ്ങറം ചെയ്താനായി ഫങ്കൂരില് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായി 
ദിവാ൯ മിസ്റ്റർ ശജരസുബ്ബയ്യര് നിയമിച്ചു. പരിഷ്ഠ്രാര 
ത്തിന്െറ പ്രാരംഭമായിട്ട് ഡാക്ടര് മിച്ചല് ഇംഗ്ലീഷ* 
ഹൈസ്ത്റം ഭൂകറം പരിശോധിച്ചുവന്ന കൂട്ടത്തില് ആല 
ഴെ തം ഗീഷ' സ്തം പരിശോധിച്ചു. മിസ്റ്റര് പി. രമേ 
സുമമിഅട്ടിരിി ഉണ്ടായിരുന്നു. പളളിക്രുടത്തില് വ 
ന്നിട്ട്" ചില റിക്കാർഡുകറം പരിശോധിക്കയും, ഒടുവില് 



പച: 

ഫെഡ് മറസ്ററരേയുംക്രടി ഒന്നു പരീക്ഷിയ്യ,യും ചെയ്യ. പ 
രീക്ഷയില് ലേഖകന് വിജയം പ്രാപിച്ചില്ലെന്നു” പറയാ 
തെ നിവൃത്തിയില്ല. ഒടുപില് നല്ല തൃഏിയോടുകൂടിയല്ല 
പിരിഞ്ഞതു”. ഈ പരിശോധനയുടെ ഉദ്ദേശവും ഫലവും 
പിന്നീടാണു” വെളിപ്പെട്ടതു”. മുന്നു” റേഞ്ചു ഇ൯സ്ററെക്ടര്മാ 

രേയും എതാനും അസിസ്റ്റന്൯ ൨ ഇ൯സ്റ്റെക്ടരമാരേയും നിയ 
മിക്കയാണു” ആദ്യം ഉണ്ടായതു”. 16 കൊല്ലം ഇംഗ്ലീഷ" 
സ്തം ഹെഡ്മാസ്ത്റരായി അന്നത്തെ മേധാവികഠംക്കു തു 
ഫ്ലിയാകുംവണ്ണം ജോലി നോക്കിവന്ന ലേഖകനു" ഇന്സ്റ്റെ 
കലര്പേലയ്യൂ്ഛ് വല്ല അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു വി 
ചാരിച്പപോയി. എന്നാല് അങ്ങിനെയൊന്നും ഇല്ലെന്നാ 
ണര് അന്നത്തെ പുതിയ അധികൃതന്മാര് തീച്ചയാക്കിയതു* 
റേഞ്ചു ഇ൯സ്റ്റെക്ട൪മാഭായി മിസ്റ്റർ ഡത്തി, മിസ്റ്റര് അയ്യ 
പ്യ൯പിള്ള, മിസ്ത്ര൪ രാമസ്വാമി അയ്യര് എന്നിലചരെയാണും 
ആല്ധയം നിയമിച്ചതു”. എന്നാല് മി. ഡത്തിയ്യുചഛ” കഴികയില്ലെ 
നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു അതിലേയ്യൂ്ഛ്” മി. സി. കൃദ്ട്ലപിള്ള. 
യെ ലേഖകന്റെറ മേലാവായി കോട്ടയത്തു നിയമിച്ചു. എ 
ന്നാല് മി. കൃഷ്ണപിള്ള ഒരു പഴയ സ്റ്റേഹിതനും ഉഭ്യയോഗ 
ഗര്വ്വില്ലാത്ത ആളും ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു്” ലേഖകനോട്ട 
സ്റ്റേഹപൃവ്യം പെരുമാറിവന്നിരുന്നു എന്നു” ഒരു സമാധാന 
മുണ്ടായിരുന്നു. ലേഖകന് വേല രാജിവയ്യയല്പയോ വേ 

ണ്ടതെന്നു വിചാരിച്ചു” തന്െറ സ്ന്റേഫിതന്മാരോടും ബന്ധ 
ക്കളോടം ആലോചിക്കയുണ്ടായി. എന്നാല് തന്െറ സ്സ്റേ 

ഫിതന് മി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണുപ്പണിക്കരുടേയും തന്െറ ജ്ജേഷ്ട 
സഹോദരനേറയും ഉപദേശത്തെ കൈക്കൊള്ളാതിരിപ്പാം 
൯ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നതിനാല് അങ്ങിനെ ചെയ്യില്ല. 
ഉദ്ര്യോഗവൃത്തിയില് പ്രവേശിച്ചാല് ഇപ്രകാരമുള്ള ആശാ 



റ് 

ഭംഗങ്ങളും, അവകാശവിസ്കുതികളം കൂടാതെ ഇര്പ്പാന് പ്ര 

യാസമാണെന്നും, പ്രവേശിച്ചുപോയതുകൊണ്ടു ഇനി അവ 

യൊക്കെയും സഹിക്കയേ നിവൃത്തിയു ളള വെനം ഹവര് ലേ 

ഖകനോട ഉപദേശിച്ചു. പിന്നീട ലേഖകനേറയും മ 

റ൨൦ അനുഭവംകൊണ്ടും ഇതു” ഏറക്കുറെ വാസ്തവമാണെ 

നു ബോദ്ധ്യംവന്നു. ശദദമാബലമശക്താനാഠ? എന്നുളള. 

പ്രമാണത്തെ ആസ്സുദമാക്കിയാണു” പിസ്തീട്ട ലേഖകന് വ 

ത്തിച്ചതും വത്ത'ക്കുന്നതും. 

(ആലപ്പുഴ, കോട്ടടര ഹൈസ്ത്കരവു) 

(രണ്ടാം തവണ) 

പിന്നിടുള്ള ഉദ്യോഗകാലം മുഴുവന് ലേഖകന് 

ഇന്സ്ററെക്ടര് മാരുടെ ഭരണത്തിനധീനനായിരുന്നു. ഇക്കാല 

ത്താണു” മിസ്റ്റർ റാസിനേയും, ഡാക്ട൪ ഹാവ്വിയേയും വ്ര 

ത്േകം സ്ൃരിക്കുന്നതിനു് ലേഖകനു” ഇടയായതു'. മിസ്റ്റര് 

കൃഷ്ണപിള്ള ലേഖകന്െറ സ്നേഹിതനായിരുന്നതു കൊണ്ട് 

വലിയ തരക്ക്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നു പറയാം. ചില 

സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു” ലേഖകന് തിരു 

വനന്തപുരത്തു ചെന്നു” ഡാക്ടര് മിച്ചുലിനെ കണ്ടു് ചിലതെ 
ല്യാം പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്െറ മവുപടി ഇങ്ങ 

നെയായിരുന്നു. ““നിങ്ങറഥം ഒരു ഇ൯സ്ററെക്ടരായിരിക്കുന്ന 

തിനേക്കാഠം ഒരു ഫെഡ്മാസ്ത്രരായിരിക്കുന്നതാണു" ജനങ്ങ 
ക്കു” അധികം പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നതു”? അങ്ങി 
നെയാണെദില് തനക്കു” അവരോടൊപ്പമുള്ള ശമ്പളം ന 
മേ,ണ്ടതാണല്ലൊ?” എന്നു” ലേഖകന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ 
പ്പ്യോഠം “അതു” ഇവിടെനിന്നും പ്രത്യേകം ആലോചിയ്യം 
ന്നതാണു”"” എന്നു” അദ്ദേഹം പിന്നെയും മവപടി പറഞ്ഞു. 



റ. 

ആ ആലോചനയുടെ ഫലം ഇന്നും വെളിയിലായിട്ടില്ല. ലേ 
ഖകനു” മലയും കുന്നും കേറി നടക്കുനതിനു ദദേഹശക്തി 
യില്ലെന്നുംകൂടി സൂചിപ്പിച്ചു. ലേഖകനു” വലിയ ഇഛാഭം 

ഗം ഉണ്ടായി എങ്കിലും തന്െറ അസാധാരണമായ ക്ഷമാ 
ശീലം ഈ ഘട്ടത്തിലും വളരെ സഹായമായിത്തീന്൯. ലേ 

ഖകന് പിനീട്" ഒന്നുരണ്ടു തവണ അപേക്ഷകഠം ഗവ 

മ്െമെ൯റിലേയ്യകഛ” അയവ്വിരുന്നു. അവയും, ലഭിച്ച മവപടി 
കറം ഇവിടെ പ്രസ്യാവിക്കുന്നതു” യുക്തമല്ലെന്നു വിചാര 

ച്ചു” അങ്ങിനെ ചെയ്തുന്നില്ല. തന്െറ മേലാവായി പിന്നീ 

ടട” മിസ്റ്റർ അയ്യപ്പന് പിള്ളയും മിസ്റ്റര് രാമസ്വാമി അയ്യ്യനും 
രാജരാജവമ്മതമ്പയരാനും കോട്ടയത്തു” വടക്കന് റേഞ്ചു" 

ഇന്സ്റെക്ട൪മാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട. ലേഖകന് അന്നും 
തനെറ കൃത്യത്തെ തനിക്കു പ്രകൃത്ചായുളള ശാന്തതയോടു 
കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്സ്ററെകടര്മാരാരും ലേഖക 

നോട്” വലിയ വഴക്കിനൊന്നും വന്നില്ലെന്നും ഇവിടെ പറ 

ഞ്ഞുകൊള്ളന്നു. അവര സ്ന്റേഹപുവ്വം പെരുമാറിവന്നു. 

ലേഖകന് ആലല്പുഴെ സ്കൂളില് ഇരുന്ന കാലത്തു” ദിവാ൯ 

മിസ്റ്റര് ശങ്കരസുബ്ബയയര്, മി. കൃട്ണ്ുസ്വാമിരായര്, പ്രൊഫ 

സര് മി. സ്വാദരംപിളള എന്നിവരും അന്ന മദ്രാസ് ഹൈ 

ക്കോട്ട് വക്കീലായിരുന്ന സര്. സി. ശങ്കരന്നായര് അവക 

ഒം ഓരോ അവസരങ്ങളില് സ്തം സന്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു. ലേ 

ഖകനെറ പ്രയത്നം മുഴുവനും തആലപ്പട് സ്തൃളിനെറ അ 

സ്ഥാനസ്ഥിതിനിമിത്തം ഫലിക്കുന്നതിനിടയായില്ല. അധി 

കം കുട്ടികളും ദൂരസ്ഥലങ്ങളില്നിന്നാണു് വന്നിരുന്നതു"”. 

ഇവര് ഉപ്പയുച്ഛ് ഭക്ഷണം കൂടാതെയാണു' കഴിച്ചുവന്നതു” 

കിണര് കഴിച്ചതില് പിന്നെ വെള്ളം മാത്രം കടിച്ചു" കഴി 

ചുകൂട്ടി. ഇത്തരം വിദ്യാര്ത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചാല് എന്തു 



ചാം 

മാതരം ഫലപ്പെടുമെന്ന” ഉനഹിയ്ക്ാവുന്നതാണല്ലെ. വി 

ദ്യാലയം അവിടെനിന്നും മാറവന്നതിനു” പല എഴുത്തുകത്തു 

കളും നടത്തിയിട്ടും ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒടടചിലത്തെ 

എഴുത്തുകത്തിനെറ ഫലമായ്പിട്ടാണു് സ്തം തീരെ നിത്തി 

ക്ളെവാന് ഗവമ്മെന൯റില് നിന്നും ആജ്ഞാപിച്ചത്. ലേ 

ഖകന് തന്െറ കൃത്യം ചെയ്തുവെന്നു മാത്രം ഒരു സമാധാ 

നമുണ്ട്. ലേഖകനെറ യെരവ്വനക:ലം മുഴപനും പലവിധ 

അസവൃതകഠം ഉ ങഓായിരുനാ ഈ സ്ഥലത്താണു വ്യയം 

ചെയ്താനിടയായതു”. ആലപ്പുഴ, ചേത്തല, വൈക്കം മുത 

ലായ സ്ഥലങ്ങഠം കൊതുകന്േറയും, ലാതപ്പൂനിയുടേയുംം 

ശ്ലീപദം എന്ന രോഗത്തിനേറയും വിഹാരസ്ഥാനങ്ങളാ 

ി നെ. ഇവിടെ സ്ഥലംമാറി വരുന്ന ഉല്യോഗസ്ഥന്മാക്ട് 

ഇപയെ ഭയന്നു” ഇവിടെനിന്നും കഴിയുന്നതും വേഗത്തില് 

പോകണമെന്നാണ് താല്ലയ്യയം. ദൈവാധീനംനിമിത്തം 

ലേഖകനു" വാരുപ്പനിയോ, അതിന്െറ ഫലമായ ശ്ല്രീപദ 

മോ ഈ പതിനാറ കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയ്യുക്ച” ഉ ണടായിട്ടി 

ല്ലന്നു” കൃതജ്ഞതാപൂയ്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു. എവിടെ 

യെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും കുററം ചെയ്യുന്ന വാദ്ധ്യാന്മാരെ 

ശിക്ഷയായി ആലപ്പുഴെ സ്തൂക്ൃളിലേയ്്കാണു” അന്നു സ്ഥലം 

മാററിവന്നതു”. ലേഖകനെറ കാലത്തു” ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യഹീ 
നന്മാരായ മൂന്നുനാലു വാദ്ധ്യാന്മാരെ ലഭി ല്പിട്ടമുണ്ടു”. ഇവര് 
ലേഖകനെറ കിഴിൽ തൃഹിയോടെ വേലചെയ്തും വന്നു. 
ഇവരില് ആരുംതന്നെ ഇന്നില്ലാത്തതിനാല് അവരുടെ 

പേരുകഠം പറയണമെന്നു വിചാരക്കുന്നില്ല. ആലപ്പുഴെ 

ലേഖകന്െറ അസിസ്റ്റന്൯൨ വാദ്ധ്യാന്മാരായി പരേതനായ 
മിസ്റ്റർ പി. നാരായണയ്യയന്, വേല വിട്ടുപിരിഞ്ഞ മിസ്റ്റര് 
പി. എസ്. സുന്ദരമയ്യന്, മിസ്റ്റർ എ. മാധവപ്പ്ൂണിക്കര്൪, 



കം ടം 

മി. ഐ. രാമകൃഷ്ണയുര്, ജോലിയിലിരിക്കുന്ന മി. ധമ്മരായു 
യ്യ൪, മി, നാരായണപിളമ ഇവര് ജോലിനോക്കിയിട്ടുണ്ടു് 

ഇവര എല്ലാവരും ലേഖകനെറ കീഴില് സശ്രദ്ധം ചേല 
ചെയ്തിട്ട ളള വരാണു'. വിദ്യാര്ത്ഥികളില് ആരുംതന്നെ 
ലേഖകനെറ ആജ്ഞയെ ലംഘിച്ചതായി ഒരു ദൃഷ്ലാന്തവു 
മില്ല. ലേഖകനെറ അഭദ്ധ്യാപനരീതിയുടേയം, ഭരണനയ 
ത്തിനേ റയും ഫലംകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങിനെ സംഭവി 
ചത. ലേഖകന്െറ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇവിടെ പഠിച്ച 
വന്നിരുന്നു, ഒഡ്യലപ്പുഴെ ഈഴവരും, മഹമ്മദീയരും, ബനി 
യാന്മാരും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരില് ലു 
രുക്ൈപേര് മാത്രമേ അക്കാലത്തു” ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്ളില് ചേ 
ന്നു" പഠിച്ചുവന്നുളള. ബനിയാന്മാര് കണക്കു കൂട്ടാനും കുറ 
യ്ക്പാനും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് പഠിത്തം നിത്തുകയാണു* പ 

തിവു”. ഇന്നു മഹമ്മദിയക്കു” ഒരു പ്രത്യേക സ്പ,,0ം ലേ 
ണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയ്യു ആലപ്പ്ൂഴെ ചി 
യോത്രയോദശന്? എന്ന പേരില് വേറൊരു ഫൈസ്ത്റളം 
ണ്ടായി, എങ്കിലും രണ്ട സ്ത ഭൂകളം സുഹൃല്ഭാവത്തില് 
തന്നെ വത്തിച്ചുവന്നു. ഞ്യലപ്പുഴെ സ്കൂളില് ലചേഖകന്െറ 
കാ സ്ത്റില്ക്രടി കടന്നു പോയിട്ടുള്ള വരി! ചിലരുടെ പേരു 

കളും ഇവിടെ വക്തവ്യയമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഹൈക്കോ 

ട്ട് ജഡ്ലി മിം എന്. ജ. നാരായണറാവു, എക്സ് ക 

മ്മീഷണര് മി. വാ൯റാസ്ു്, വ്യവസ്വായ ഡയറക്ടര് മി. 

ഐ. സി. ചാക്കൊം, രജിസ്രരേഷന് ഡയറക്ടരായിരുന്ന “മി. 
കെ. പരമേശ്വരന്പിള്ള , അഡീഷനല് ഫെഡ് സക്കാര് 

വക്കില് മി. കയ്യാലം പരമേശ്വരന്പിള്ള, അഡീഷനല് 
ഫെഡ് സക്കാര് വക്കീല് മി. ടി. എന്. നീലകണ്ലപ്പിള്ള, 

അസിസ്സറന്൯൨൮: കൃഷി ഡയറക്ടര് മി. പി. സി. പരമേശ്വര൯ 



പിള്ള, അസിസ്റ്റ൯൨ അക്കൌണ്ടാഫീസര് മി. മാത്തന്, 

ഹഫൈക്കോട്ട്” വക്കില് മി. പി. കെ. നാരായണപിള്ള ( എം. 

എല്. സി. ), പ്രൊഫസര് മി. രാമകൃഷ്ണ്ൂയയ൪, ഡപപൂടി സര് 

ജണ് മി. ടി, കെ. വഗ്ലീസു", സെക്രട്ടറി മി. എന്. നിലക 

ണ്ലപ്പികള, ഡിപിഷന്൯ അസിസ്റ്റന്റ് മി. വി. ആണ്ടിപ്പിള്ള, 

മു൯സിഫായിരുന്ന മി. വഗ്ലീസ് ചാണ്ടി, പ്രൊഫസര് മി; 

നന്ത്യാടവിട്ടില് പരമേശ്വരന്പിള്ള, ദേവസ്വം അസിസ്റ്റു 
൯൨൮ കമ്മിഷണര് മി. എം. കെ. നിലകണ്ഠയ്യര്, ബാങ്കര് 

മി, കെ. സിം ഈപ്പന്, മദ്രാസ് ഫെല്ത്താഫിസര് മി. 

മാതൃ, അസിസ്റ്റന്൨" കമ്മീഷണരായിരുന്ന മി. കേശവ 

പിള്ള, തഹശീല് ദാരന്മാരായ മെസ്റ്റേഴ്സ് പത്മനാഭപി 

കൂള , ഗോവിന്ദപ്പുതുവാഠം, നിലകന്ലെപ്പതുവാഠം, വൈയ്യ്ുഠ 

പരമേശ്വരന്പിള്ള, എന്ജിവീയര്, മ. എം. എന്. 

പരമേശ്വരക്കുവപ്പ", ഖജനാ ആഫീസര് മി. വാസുദേവക്കു 

പ്പ് മുതലായവര് ഇക്രട്ടത്തില് ഉ ംപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. 

ഇതുക്രടാതെയും പലരും ഇനിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരു 

ടെ പേരുകറം എല്ലാം ഇപ്പ്ോോഠം ഓമ്മിക്കുന്നില്ല. അതി 

നാല് അവരോട” മാപ്പുചോദിക്കുന്നു. മോഡല് സ്തം 

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മി. രാമനാഥന് എം. എ. കോട്ടാര് സു 
കില് ഇരുന്ന കാലത്തെ ശിഷ്യരില് ഒരാളാണു. 1076-ലാ 

ണെന്നു തോന്നുന്നു, മി. അമ്തുപ്പന് പിളള വിദ്യാഭ്യാസ 
സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട. ആ ഒഴിപിലും ലേഖക 
നു” കയററം ഉണ്ടായില്ല. ആ സ്ഥാനം വേറെ ഒരാഠംക്കു” 

നല്ലേണ്ടതായിട്ടിരുന്നു. ഏതെമ്മിലും ആ കൊല്ലത്തില് 

ലേഖകനെ മൂന്നു മാസത്തേയും" തനിക്കുള്ള ശമ്പളത്തില് 
തന്നെ മദ്വയറേഞ്ചില് ഇന്സ്റെക്ടരായി നിയമിച്ചു. അവി 



ടത്തെ കാലാവധി തിന്നപ്പ്ോോഠം രണ്ടര മസത്തേയ്മുക്” 
കോട്ടയത്തിനു” നിയമി പ്പ. അവധി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി ആ 
ലപ്പുഴെ വന്നയുടനെ ലേഖകനെ പറവൃ൪ര ഹൈസ്തൂ്ളിലേ 

യ്യു സ്ഥലം മാററി]. ആലപ്പൂഴെ സുന്ദരമയ്യര് എന്നൊരാ 
ളെയും നിയമിച്ചു. ഇപ്രകാരം ലേഖകനെറ തആലലപ്പുഴെ 
താമസം അവസാനിച്ചു. അലപ്പുഴെ ദീഘകാലം താമ 
സിച്ചതൂു കൊണ്ടു” അവിടെ തനിക്കു” അനേകം സ്നേഹിതന്മാ 

രുണ്ടായിരുന്നു അവരില് പ്രധാനമായിരുന്നവര് ആദ്യം 
കപ്പവടം വക അസിന്റ്റ൯൨ം ഒന്നാം ക്ലസ്സ്സു” മജിസ്രരേട്ടുമാ 
യിരുന്ന മി. പപ്പണ്ണിപ്പിര സുപ്രേണ്ടു", മി. സി. മാധവന് 

പിള്ള, മി. എം. കുഞ്ഞികൂൃഷ്ണപ്പുണിക്കര ഇവരായിരുന്നു. 

മി. പണിക്കരുമായിട്ട് കാളേജില്വച്ചു തന്നെ പരിചയമാ 

യിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഡാകൂ൪ ജോണ് ലബു“ഷഡിയര്, 

ജഡ്്രിമാരായിരുന്ന മെസ്സ്സേഴ”“സ് ചൊക്കലിംഗംപള്ള, രാ 

മചന്ദ്രറാവു, രാമലിംഗമയ]ുര്, എസ്. പത്മനാഭയ്കയര, നാ 

രായണദമനവന്, ശ്രീനിവാസയുയങ്കാര്, ജഗതിയില് കൃഷ്ണ 

പിള്ള മുതലായവരും, വക്കീലന്മാരായ മെസ്ന്റേഴ്സ് ടി. 

ആര്. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, ൦. ആര്. നീലകണ്ലപ്പിട്ള, അ 

ച്യുത൯പിളള, രജിസ്ര്രാര് മി. നരസിംഗന്പിള്ള മുത 

ലായ പലരും ലേഖകനെറ സ്സ്റേഹിതന്മാരായിരുന്നു. മി, 

പണിക്കരും ആലപ്പുഴെ പത്തു കൊല്ലത്തിലധികം ജോലി 

യിലിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കുശാഗ്രബുദ്ധിയും, ധീരനും, സ്വാ 

തന്ത്രയശിലനും, കണിശക്കാരനുമായിരുന്നു. മജിസ്നോേട്ടി 

നെറ നിലയില് ജനങ്ങറംക്കു” ഇദ്ദേഹത്തിനെ വലിയ ഭയമാ 

യിരുന്നു. 

അടുത്തു” താമസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും, പഠിക്കുന്ന 

കാലത്തിലെ അസാധാരണ പരിചയം കൊണ്ടും ലേഖക 



പ: 

നും ഇദ്ദേഹവും തമ്മില് നിഷ്കളങ്കമായ സ്റ്റേഹം ഉണ്ടായി 

രുന്നു. പല സന്ദദങ്ങളിലും അന്യോന്യ സഹായവും ൭.ണ്ടാ 

യിട്ടുണ്ട്. നരസിംഗ൯പിടള്ള രജിസ്ര്രാരവകളും മഉ.ദ്യോഗ 

ത്തില് വളരെ കണിശക്കാരനും സ്വഭാവത്തില് ശ്രദ്ധനു 

മായിരുന്നു. വിശേഷിച്ചു” ലേഖകനുമായിട്ട്' അല്ലം ബന്ധ, 

ത്വവൃമണ്ടായിരുന്നു. മറവ് പറഞ്ഞിട്ടുളള വരും പഴ്യപ 

രിചയവും പുതിയ സ്നറേഹവുംകൊണ്ട് ലേഖകനുമായ) ബ 

ന്ധിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തു” കൊട്ടാരവളപ്പില് ഒരു 

ന്നിസ" കോട്ട്?ണ്ടായിരുന്നു. സായംകാലത്തു” പലരും ഇ 

വിടെ കളിക്കാന് വരിക പതിവാണു*”. മി. പണിക്കരും 

ടെ 

രജിസ്ത്ാരും ഇതില് ആസക്തചിത്തന്മാരായിരുന്നു. ലേഖ 

കനും ഈ കളികളില് ചേന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അപുയവ്വമാ 

യിട്ട മാത്രമേ കളിക്കാവള്ള. ലേഖകനു അന്നും * ഡൃസ്വ 
ദൃഷ്ടി? ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും മറവും കളിയില് ഒട്ടം പ്ര 

ശോഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ കൊട്ടാരം ആലപ്പുഴെ തുറമുഖം 

ഏപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ കേശവപിള്ള ദിവാന്ജി പണി 
ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുളള താണു". ഇന്നും അതു“ കേടുകൂടാതെ 

തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. കൊട്ടാരത്തിനോട്ട്” ചേന്നിരുന്ന മേന 

വാവടി മുതലായ ചില ഭാഗങ്ങഠം പൊളിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടണ്ടു”. 

ഇതു അക്കാലത്തു” കച്ചവടം വക ഏജ൯റിന്െറ സനോട്ടത്തി' 

ലായിരുന്നു. ലേഖക൯ ആലപ്പുഴെ താമസിച്ചിരുന്ന കാല 

ത്തത് ക്ഷോഭജനകങ്ങളായ രണ്ടു സംഭവങ്ങറം ആ ടൌ 

ണില് ഉണ്ടായിട്ടണ്ടു”. ഒന്നു് “ചുക്കു ക്രസ്റ്റ്? എന്ന പ്ര 
സിദ്യാവും ഒന്നുരണ്ടു പേരുടെ മൃതിയോടുകൂടിയതുമായ ഭയ 
ഒര ലഹളയും, മററതു” കച്ചവടം വക ഖജനാവിലെ പ 
ണാപഹഫര ണക്കേസ്പമായിരുന്നു. വാക്കാ സേട്ടിന്െറ പ്പണ്ട 

കശാലയില് ഉ.ണഞങ്ങന്നതിനിട്ടിരുന്ന ഒരു കഷണം പു 



ഒരു അറബിയൊ മറേറാ എടുത്തു തിന്നുവെന്നതില്നിന്നാ 
ണ് ലഹള ഉത്ഭവിച്ചതു*. മററതു” ഖജനാവില് 15000 
ര്രപായുടേയൊ മറേറാ കുറവുമായിരുന്നു. ഇതു രണ്ടും മി. 
വണിക്ക൪ അവിടെ മ ദ്യോഗം വഹിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് തൂ 

ണ്ടായിട്ടുളള വയാണു'. രണ്ടിലും മി. പണിക്കരുടെമേല് 
വിഴ്ചക്കുററം ആരോപിയ്മുാന് ഇടയായെങ്കിലും അദ്ദേഹം 
അതില് രണ്ടില്നിന്നും വിജയപുരസ്ത്രരം നിരപരാധമുദ്ര 
യോടുകൂടി നിഗ്ഗമിച്ചുവെന്നുള്ളതും പ്രസ്ലാപയോഗ്യമാണ്ട്. 
ലഹള സമയത്തു” മി. പണിക്കര് കടപ്പുറത്തില്ലായിരുന്നവെ 
ജംിലും വത്തമാനം കേട്ടയുടനെ താ൯ പതിഖായി കൊണ്ടു 
ടക്കുന്ന ഒരു വടിയോടും, ഒരു ഭൂത്യനോടുംകൂടി ആയിര 
ത്തില് കുറയാത്ത ലഹളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില് നിയം കയറി 
മഹമ്മദിയരോടു” “ഹേ കാക്കാ! ലിങ്ങളെന്താണു” കാ 
ണക്കുന്നതു” ? എല്ലാവരും വീട്ടില് പോകണം എന്നു പറ 
ഞ്ഞു" ജനക്രടട്ടത്തെ പിരിച്ചുലിട്ട. അന്നു് പോലീസു 
ഇനസ്ററക്ട രായിരുന്നതു” മി. രാമക്കുവപ്പു" എന്നൊരാഠം 
ആയിരുന്ന. അദദ്ദഹം അടി ഭയന്നു” തോടില്. ചാടിയാ 
ണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. പണാപഫരണ 

 ക്കേസ്ത്റിലെ വിധിയില് മി. പണിക്കരുടെമേല് കുററം ആ 

രോച്ചിപിരുന്ന ചില ഭാഗത്തെപററി മി. പണിക്കരോട്ട് ഗ 

വമ്മെ൯റില് നിന്നും സമാധാനം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഏന്നാല് 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ സുദീഘവും യുക്തിയുക്തവുമായ സമാധാ 

നം കടടപ്പോഠം ഗവമ്മെ൯റില് നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ സഖ്യ 
തര നിരപരാധിയെന്നു* വിധിക്കയും ശമ്പളക്രടുതല് നമുക 
യുമാണുണ്ടായതു”. ലേഖകന് ആലപ്പുഴെ പതിനാ കൊ 

ലൃത്തിലധികം ഇരുന്നുവെങ്കിലും തന്െറ ഒതുങ്ങിയ ജീവിതാ 

നിമിത്തം “അതിപരിചയാദവജ്ഞ?? എന്നുള്ളതു” ലേഖക 



നെ സംബന്ധിച്ചു” ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്തൃളിലും പുറത്തും ത 
ന്െറ ബുദ്ധിയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, ജ്ഞാനത്തെ പദ്ധി 

പ്പിക്കുന്നതിനുമു ളള മാഗ്ലങ്ങളെ ലേഖക൯ ബുദ്ധിപൃധവഗ ത്ന 

നുഗമിച്ചുവന്നു. അധികവും തന്െറ മനസ്സ്സിനെ അന്തഥമുഖ 

മായിട്ടാണു” വ്യാപരിപ്പിച്ചുവന്നതു”. ഇന്നും ലേഖകനെറ 

സ്ഥിതി ഏറക്കുറെ അതുതന്നെയാണ്. ചീട്ടുകളിയും മ 

റവം ലേഖകനു” വാസനയില്ലെന്നു കണ്ടിട്ടു” ആരും അതി 

ലേയയക്ച ക്ഷണിക്കാറില്ലായിരുന്നു. ലേഖകന് കുറച്ചുകാലം 

വായനശാലയുടെ സിക്രട്ടറി ആയിരുന്നിട്ടണ്ട്. മൂലം തിരു 

നാഠം തിരുമനസകൊണ്ടു” ഈ വായനശാലയെ ഒരിക്കല് 

സന്ദശിപ്പിട്ടണ്ട്. 

ലേഖകന് "76 എടവത്തില് കൊല്ലം റേഞ്ചു” ഇന് 

സ്സെക്ടരായി തലൃക്ാലത്തേയ്യുക്സ് നിയമിക്കപ്പെട്ട. അവിടെ 

നിന്നു” 77 ചിങ്ങത്തില് കോട്ടയം റേഞ്ചിലും രണ്ടു മാസത്തേ 

യയ്ഛ ഇന്സ്ററുക്ൂരായിട്ടാക്കി. ഈ ജോലിയും ലേഖകന് ത 
നിക്കു സഹജമായ ഒതുക്കത്തോടും ശാന്തതയോടുംകൂടി മേ 

ലാവിലെ അതൃഫ്ജി കൂടാതെ ഒരുവിധം നിവ്വഹിച്ചു. 77 മ 
കരത്തില് ലേഖകന് ആലപ്പുഴെനിന്നും പറവൃരേയ്യ്ഛ് സ്ഥ 
ലംമാററപ്പെട്ട. ഇങ്ങനെ ദീഘ കാലം തന്െറ പ്രവൃത്തി 
രംഗവും നിവാസഭൂമിയുമായിരുന്ന ആലപ്പൂഴയെ തദ്ദേശ 

വാസികളുടെ ആശിവ്യചനസമേതം സമ്ിശ്വാസം വിട്ട 

പിരിഞ്ഞു എങ്കിലും താ൯ അല്പകാലം വിദ്യ അഭ്യസിച്ച 

തും, പിന്നിടു” ചിരകാലം അസ്പയന്മാരെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പി 

പൃതമായ ആ വിദ്യാലയത്തോട” തനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധ 

ത്തിനും, വാത്സല്യത്തിനും ഇന്നും ഭംഗം വന്നിട്ടില്ലെന്നു” പ 
റഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ലേഖകന് രണ്ടു കൊല്ലം മുന്പു” കൊല്ല 

ത്തുനിന്നും ബോട്ടില് പോന്ന സമയം ആലപ്പുഴെയുളൂള ഒരു 
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മാ്ല്യ മഹമ്മദീയ സ്റ്റേഹിതന് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തില് ഇ 
ങ്ങനെ പറ കയുണ്ടായി: “സാറന്െറ കീഴില് പഠിക്കുന്ന 
തിനു” ഞങ്ങറംക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ലെജ്കിലും അപിടന്നിരുന്ന 
പള്ളിക്രൂടത്തില് ഞങ്ങളുടെ കട്ടികഠംക്കു" പഠിയ്ക്യാനിടയാ 
യതില് വളരെ സത്തോഷമുണ്ടു". അവിടത്തെ പുത്രന് തആആ 
സ്ത്ളില് അദ്ധ്യാപകനായി വന്നു കാണ്മാന് ഞങ്ങറാക്കു” വ 
ലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടു്.?? ഈ ആഗ്രഹത്തിന്െറ സാദ്യത 
തന്െറ അധീനത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നതു” എന്നുമാത്രം ലേഖ 
കന് മവുപടി പറഞ്ഞു. ലേഖകന് ആലപ്പുഴെ പിട്ടുപോ 
നാതില് പിനെ അവിടെ മറെറാരു ഫൈസ്ത്രളു.കൂടി ഉ 
ണ്ടായിട്ടുണ്ടു'. ഇതാണു് ഡാക്ടര് നായിഡുവിനെറ പ്രയത്ന 
ത്തിനെറ സ്കാരകസ്തംഭമായ സനാതനധമ്മ വിദ്യാലയം. 
ഇതോടുകൂടി ആലല്പുഴെ സക്കാര് ഹൈസ്ത്ൃളില് വിദ്യാത്ഥി 
കഠം കുറയുകയും 1084-ഠമാണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു, അതു" നി 
ത്തല്ചെയ്യുന്നതിനു” അന്നത്തെ ഗവമ്മെ൯വ൮" തീരുമാനിക്കു 
യുംചെയ്കു. കെട്ടിടങ്ങഠം സ്ഥലത്തെ സക്കാര് മലയാളം 
സൂം ഇടുന്നതിനായി വിട്ടുകൊടുത്തു. ഈ ആഞ്ഞ പുറ 

പ്പെട്ടതു” ലേഖകന് ഒടുചില് കോട്ടയം റേഞ്ചു” ഇന്സ്റസെകൂ 
രായി വന്ന കാലത്തായിരുന്നതിനാല് അതിലേക്കുള്ള എഴു 
ത്തകത്തുകഠം എല്ലാം ലേഖകന്തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായി 
വനനതില് അന്നു” മനസ്ത്രീനല്ലം അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

എന്നാല് ആ കെട്ടിടങ്ങളില് തന്നെ പിന്നെയും ഒരു സ 

ക്കാര് ഫഹൈസ്ത്ഠം സ്ഥാപിച്ചുകാണ്മാ൯ ഇടയായപ്പേം 
ആ അസുഖം നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതെയുമായി. 

“നീചൈഗ്ഗ്ലുത്യപരിചദശാ, ചക്രനേമിക്രമേണ?? 

എന്നപോലെയാണല്ലോ ലോകത്തിലുള്ള. സകല വസ്ത്ുക്ക 
൫ ടേയൂം അവസ്ഥ. 
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പ്റവുര ഹൈസ്ത്ക. 

10 77-ാമാണ്ടു് മകരത്തിലാണു” ആലപ്പുഴെനിന്നും 

ഈ ലേഖനകത്താലിനെ പറവുരേയ്യുച്ഛ” സ്ഥലംമാററിയതു": 
അന്നു” കൊല്ലം ഹൈസ്ത്ൃഠം ഫെഡ് മാസ്സ്റരായിരുന്ന മിം 

സുന്ദരയയനെ ഏന്തോ കാരണവശാരഅ സ്ഥലം മാറേറണ്ട 

ആവശ്യം നേര൪ട്ട. ആലപ്പുഴയ്യച്ച് മാററണമെന്നാണു” ഗ 

വമ്മെന്രില് നിന്നും തീച്ചയാക്കിയതു”. അതനുസരിച്ചു” 
ഈ ലേഖനകത്താവിനു” കൊല്ലത്തേയ്യൊെൊ അല്ലാത്തപ 
ക്ഷം പറവൃരേയ്യ്കെ സ്ഥലം മാറവുന്നതിനു” സമ്മതമുണ്ടോ 

എന്നു” അന്നിരുന്ന പില്ല്യാഭ്യാസ സിക്രട്ടറി മി. അയ്യപ്പന് 

പിമ്ള എഴുതിചോദിക്കയും പറവുരേജും്; പോകുന്നതു” സ 

മ്മതമാണെന്നു് മവ൮പടി അയയ്യുയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാ 
അണ” സ്ഥലംമാററം ഉണ്ടായതു്. 76 ഒടെ ലേഖകനെ 

മി. സി. കൃഷ്ണപിള്ള യ്മ പകരം കൊല്ലം റേഞ്ചു” ഇന്സ്സെ 
കൂരായി തല്ല്യാലത്തേയൂ്ഛ്” നിയമിയ്കരയും അതിനെ തുടന്ര? 
വടക്കന് റേഞ്ചിലേയ്യക് 7 7 ചിങ്ങത്തില് മുന്നു മാസക്കാല 
ത്തേയ്യക്ഛ് നിയമിയ്മയും ചെയ്തയുണ്ടായി. ഇതിനുശേഷമാ 
ണു പറവുരേയ്യുചള്ള മാററം ഉണ്ടായതു”. 

77 മകരം മൂന്നാംതീയതി പറവൂര് എത്തി ലേഖ 
ക൯ ജോലിയില് പ്രവേശിച്ചു. പറവൂര്, ലേഖകനു” കേ 
വലം ഒരു പുതിയ സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു. 1039-ഠമാണ്ടു്” ലേ 
ഖകനെറ മാതുലന് പറവൃരില് കുറച്ചു കാലത്തേയ്മക്ഛ” ത 
ഫശില്ദാരായിരുന്നു. അക്കാലത്തു” ലേഖകനും ജയഷ്യിസ 
ഹോദരനും മറവ൮ം ഇവിടെ കൂടെ താമസിക്കയുണ്ടായിട്ടണ്ടു. 
അന്ന് “കാങ്ങംപറമ്ച'ത്താണു” താമസിപ്പിരുന്നതു”. ഇപി 
ടെ വച്ചാണു” ലേഖകന്േറയും മറവും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തം 
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ആരംഭിച്ചതു”. അക്കാലത്തു” ഇംഗ്ലീഷ് പരിചയമുള്ളവര് 
വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. കറച്ചേതാണ്ടോ അറിയാവുന്ന 
തായ ഒരു പരദേശബ്രാദമ്മണന് ഇവിടെ അന്നുണ്ടായിരു 
ന്ന, ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ കീഴിലായിരുന്നു ലേഖകനും ജ്യേഷ്ട 
സ ഫോദരനും ഇംഗ്ലീഷ" വിദ്യാഭ്യാസം ആരാഭിച്ചതു”. 

കോട്ടയം സി, എം. എസ്സ്. വക ഒന്നാംപ്പാഠപുസ്തകമാ 
ണ് ആല്ദം പഠിച്ചതു”. ചില ഒററവാക്കുകളും ചെവുവാ 
ചകങ്ങളും മാത്രമെ ഇവിടെ വച്ചു” പഠിക്കുനതിനിടയായു 

കൂ. അന്നു് പരിചയപ്പെട്ടവരില് ലേഖകനെറ സമവ 
യസ്തൃനായ പയ്യപ്പിക്ളില് പപ്പുപിള്ള മാത്രമെ ഇന്നു ജീവി 

ചിരിപ്പള്ള. പറവൂരില് ഒന്പതു മാസക്കാലം മാത്രമെ 

താമസിക്കാന് ഇടയായുള്ള, മാതുലന് കരുനാഗപ്പളളി 

യ്മൂച്ഛ് സ്ഥലംമാററപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു" ലേഖകനും സ്ഥലം വി 
ടേണ്ടിവന്നു. ഇതിനിടയ്്യാണു ഇവിടത്തെ മലവെള്ള ത്തെ 
പററി ആദ്യമായി ലേഖകന് പ്രത്യക്ഷമായ അനുഭവം ഉ. 

ണ്ടായതു”. പാത്തിരുന്ന ഗൃഹത്തിന്െറ തിണ്ണവരേയും 

വെള്ളം പൊങ്ങിയിരുന്നതിനാല് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തേയും 

അല്പം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായി എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലെ. അ 
൧ഓാലത്തിവിടെ ജില്ലാക്കോടതി ഇല്ലായിരുന്നു. മുന്സീഫ 

കോടതി മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുവപ്പു” 

എന്നൊരാളായിരുന്നു മുന്സീഫ. അന്നു” തിരുവിതാംക്ണൂ 

റിന്െറ കൈവശമായിരുന്ന എളംകുന്നുപ്പൂഴ ഉത്സവം നട 

ത്തുന്നു" പറവൃര് തഫശീല്ദാരായിരുന്നു. കൊച്ചിക്കാരു 

ടെ ശല്യം ഉ ണ്ടായിരുനനതിനാല് ഇതിലേയുക്ഛ് തിരുവനന്ത 

പരത്തുനിന്നും ഒരു സുബേദാരുടെ കീഴില് ഏതാനും പട്ടാ 

ഒശഠൊര് വരികയും പതിവുണ്ട്. ഇവിടെനിന്നും ഏതാനും 

നായര് പ്രമാണികളും പോകുന്നു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ജ 
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ങ്ങിനെ ഒരു ഉത്സവം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിനിടയ്യക്ഛ് 

അന്നത്തെ ദിവാനായിരുന്ന രാജാ സര്. ടി, മാധവറാവു 

അവകഠം പറവൂരില് സക്ീട്ടു വന്നിരുന്നു. അപ്പ്പോളാണ് 

ലേഖകന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആഭ്ധയമായി കണ്ടതു”. ഇദ്ദേഹം 

ലേഖകന് മുതല്പേരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പ!ക്കണമെന്നു" 

മാതൃലനെ ഉപദേശിച്ചു. ചേത്തല ഡിവിഷന് പേഷ്ട്രാ൪ 

ശമംണ്ണിമേനവനവകളു.ം ഒന്നുരണ്ടു തവണ വരികയുണ്ടായി 

ണ്ടു”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ പുത്രന്മാരായ ശങ്കരമേനവ൯, 

പത്മനാഭമേനവന്൯ ഇവര് അന്ന് എറണാകളത്തി ഇംഗ്ലീ 

ഷ്” പഠിയ്മയായിരുന്നു. ഈ സംഗതിയും ലേഖകന് മു 

തല്പേരെ ഇംഗ്ലീഷ” പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തില് മാതുല 

നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയായി. മാതുലനെറ സ്ഥലംമാ 

ററത്തോടു കൂടി ലേഖകനും സ്ഥലം വിട്ടു" കായംകുളം ഇംഗ്ലീ 
ഷ് പള്ളിക്രുടത്തില് ചേന്നു പഠിച്ചു. 

ലേഖകന് പറവൃര്൪ സ്തൃൃളില് 82 ഇടവംവരെ പ്ര 

ധാനാഭ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാലത്തിനിടയൂ്ഛ” 
ആല്ല്യപ്രാവശ്യം ലേഖക൯ കൊല്ലം, കേടട്ടയം റേഞ്മുക 

ളില് ഇ൯സ്റ്റുകൃരായി ഇരുപതു മാസത്തോളം ജോലി നോ 
ക്കനാതിനു്” നിയമിതനായിരുന്നു. ലേഖകന് പറവൂരിരു 
ന്ന കാലത്തു” പരിക്ഷാഫലങ്ങറം നന്നായിരുന്നു. എന്നാല് 
ഇതിനേക്കാഠം പ്രധാനമായി പള്ളിക്രുടത്തിന്െറ അഭിവ്വ 
ദ്ധി, വിദ്യാത്ഥികളുടെ സ്വഭാവസംസൃരണം ഇവയാണു" 
ലേഖക൯ ഗരരവമായി ഗണിച്ചു” പ്രവത്തിച്ചുവനാതു”്. 
ഫലവും പ്രയത്നത്തിനു തക്കപോലെ ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ലെ 
ന്നാണു” തോന്നുനാതു്. പറവൃര് സ്തൃളില് ഇരുന്നിരുന്ന കാ 
ലത്ത് തന്െറ സഹായാഭ്ല്യാപകന്മാരായി യോഗ്യന്മാരാ 
യ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ. പി. കേശവപിള്ള, 



04൦ 

തആആര്. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, പി. സുന്ദരയ്യന്, നീലകണ്ഠയ്യയന്, 
ഐ. ഇട്ടി, തോമസ്, ഏ. മാധവപ്പുണിക്കര് മ്തലായ മാ 

ന്ൃന്മാര് ഇവരില് ഉംപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരില് പലരും പി 

ന്നിട്ട് ഫഹെഡ്മാസ്റ്റര്മാരായും, അസിസ്റ്റ൯൮" ഇന്സ്റ്റെക്ടര് 
മാരായും ഇരുന്നതിനുശേഷം തദ്യോഗത്തില്നിന്നും വിരമി 
ച്ിരിയ്മയാണ്ച.. മി, ഇട്ടി ഇന്നും ഫെഡ് മാസ്റർ തന്നെയാ 

ണാ", ഇവരുടെ സഥേകരണം സ്തൃളിന്െറ ക്ഷേമത്തിനും 
വലിയ സഹായമായി ഭവിച്ചിട്ടണ്ട്. ആദ്യം സ്ത്രറം നട 

ത്തിവന്തു” ഇന്നത്തെ മലയാളം ആണ്പള്ളിക്ര്ടം ഇട്ട 

നടത്തിവരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലായിരുന്നു. 1080-ഠമാണ്ടു്” ആ 
ദ്യമാണു* പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേയ്യകഛ” സ്തം മാററിയതു”. 
അത'നന്െറ ഉല്ഘാടനം നടത്തിയതു” അന്നിപിടെ ജഡ്ഡിയാ 

യിരുന്നു മി. അനന്തറാവു ബി. എ., ബി. എല്. ആയിരുന്നു. 
ഇതു സംബന്ധിച്ചു” ഒരു പൊതുയോഗവും ഘോഷയാത്രയും 

ഉ ണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലേഖനകത്താവു” സ്തൃളിലിരുന്ന കാല 
ത്താണ് സ്കൃളിലെ വില്യാത്ഥികളുടേയും അഭ്ധ്യാപകന്മാരു 
ടേയും ഉപ്പയോഗത്തിനായി ഒരു ഗ്രന്ഥശാല ആദ്യമായി 
ആരംഭിച്ചതു്. പിദ്യാത്ഥികഠംക്കായി ഒരു സമാജവും ഏ 
പ്പെടുത്തി. ഇതു ക്രടാതെ മണി അടിയ്മചന്നതിനു് ചേങ്കില 
ഉണ്ടാക്കിയും ഒരു സ്ത്ൃഠംതോട്ടം ആരംഭിയ്ക്യും മറ൮ ചി 
ല്ല൨ പപ്പ ഏപ്പ്യാടുകഠം ചെയ്തുയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷ്” സമൂ 

ളില് ആദ്യമായി. പെണ്കുട്ടികളെ ചേത്തു പഠിപ്പിച്ചുതുട 

ങ്ങജിയതും ഇക്കാലത്താണ്. കുട്ടികഠംക്കു കുടിക്കുവാന് വെ 

കളം തയ്യാറാക്കികൊടുക്കുന്നതിനു” ഒരു ശമ്പളക്കാരനേയും 
നിയമിച്ചു. അഭദ്ല്യാപകാഭേധ്ൃതാക്കളെ ഉത്തരവാദിത്വ 
ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവത്തിപ്പിയ്മഛന്നതിനു വേണ്ടതായ 
ലിത്തവൃത്തി ലേഖകനെറ പ്രശാന്തനയം അവരില് ജനി 
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പ്പിച്ച. ആഞയെക്കാളധികം പ്രേരണാശക്തിയെക്കൊ 

മ്അദായിരുന്നു ഇവരുടെ സഹകരണവും സൌമനസ്യവും സ 

ബ്വാദിച്ചതു”. ഇന്നത്തെ ഭരണനയം ഇതൊന്നുമല്പല്ലൊ. 

ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയും വഴിക്കുകാരനെ 

ന്ന പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ച ഒരു “താണുവയയന്” കുറച്ചുകാ 

ലം ലേഖകനെറ കിഴിലും ഇരുന്നിരുന്നു. ഇക്കാലത്തു് ഇ 

പിടെ യാതൊരുവിധ വഴക്കും കൂടാതെയാണു” കഴിഞ്ഞ 

ത്ത്, പിന്നീട” കോട്ടാറവ൮ വച്ചു ഹ്ലുന്തോ വഴക്കുണ്ടാക്കി 

ജോലിയില്നിന്നും പിരിക്കപ്പെട്ട വെന്നും കേട്ടു. ലേഖകന് 

ഇവിടെ ഇരുന്ന കാലത്തു” സ്ൂൃളിനു പുറത്തു്" ഉദ്യോഗസ്ഥ 
ന്മാരായും അല്ലാതേയും മുരുക്കം ചില സ്ന്റേഹിതന്മാരുണ്ടാ 
യിരുന്നു. ജഡ്തിമാരായ മെസ്റ്റേഴ്സ് ഈപ്പന്, കൃഷ്ണുപികൂള, 

കുഞ്ഞുണ്ണിമേനോന്, വീരരാഘവയ്യ്ം:൪ മുതലായവരും പ 
യയപ്പിള്ളില് കരുണാകരപിള്ള, പറയത്തു” ഗോവിന്ദമേ 
നോന്, ടി. ആര്. അനന്തന്പിള്ള , വക്കീല് മി. ധമ്മരാജ 

യ്യ൯, മി. കൃഷ്ണൂയ്യന്, മു൯സീഫ് മി, സിതാരാമയ്യന് മുത 

ലായി ഏതാനുംപേര് ഉഇ്രടട്ടത്തില് ഉഠംപ്പെട്ടിരുന്നു. മെ 
സ്റ്റേഴ്സ് ഏ. ഗോപാലമേനോന് എം. എം, എന്. നാ 
രായണപിള്ള ബി. എ., ബി. എല്., ജി. കൃഷ്ണയ്യര് ബി. 
എ., ബി. എല്., എന്. വെങ്കിടേശ്വരയ്യര് ബി. എ.., 
എല്. ടി., ആര്. പരമേശ്വരന്പിള്ള ബി. എ., ബി, 
എല്. മുതലായവര് ലേഖകന്െറ താഴെ ഇവിടെ പഠിച്ചി 
ടുള്ള വരാണ്. അന്യദിക്കുകാരും വേറെ പലരുമണ്ടു'. 
ഇവിടെയും സ്തൃംജോലിക്കു പുറമെയുള്ള സമയം വായിക്കു 
ന്നതിലും എഴുതുന്നതിലും തപയോഗപ്പെടുത്തിവന്നു. സമ 
യം വേറെ വിധത്തില് വ്യൃയംചെയ്തു പതിവില്ല. ചീട്ടുക 
ളിയോ മറവ വിനോദങ്ങളോ ഒന്നുംതന്നെ ശിലിച്ചിരുന്നി 
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പ്പ: ലേഖകന് ജീവിതത്തിന്െറ മുദലപശവുമായി അധി 
കം പരിചയിക്കുന്നതിനു ഇടയായിട്ടില്പ. ഇതു* ഒരു സ്ൂന 
തയായിട്ടാണു" വലരും ഗണിക്കുന്നതു'. അങ്ങിനെയാണെ 

കില് ആആ സ്ലൂനതയെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാ൯ നിവൃത്തിയി 
ലവ. ഇടയ്ക്കിടയ്യം വിഷ്മൃത്തോടുകൂടിയാണെങ്ിലും പറവൃ൪ 
സ്ലൃളിന്െറ ഭാരവാഫിത്വം ലേഖകനു” ഇണപ്രദമായിരുന്നു 
എന്നു” പറയാതിരിയ്ക്കാന് നിവൃത്തിയില്ല. അനാരോഗ്യാ 
പ്രദമായ ആലപ്പുഴ ടെൌണിലേയും അസൌകയ്കുപരി 
തമായ ആലപ്പുഴ സ്ത്ളിലേയും പതിനേഴച വഷത്തെ സു 
ദീഘമായ. പരിചയത്തില്നിന്നും പറവുരേയ്യൂള്ള മാററം 
തന്നെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരു നവമായ ഉന്മേഷം 
നല്യിയതിനും പുറമെ, മാനസികവിക്ഷണത്തിന* കുറച്ഛു 
കൂടി വിശാലതയും അനുഭവത്തിനു" അല്പം വൈചിത്ര്യവും 
പ്രദാനംചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തന്െറ കാഷികപ്രവൃത്തിക്കു 
കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമായ ശാലേയവും പറവൃര് ന്ധി എ 
നുവേണം പറവാന്. ഏതെങ്കിലും അദ്ധ്യാപനസംബന്ധ 
മായ പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാനരംഗവും, ലേഖകനന്െറ 
ഇംഗ്ലീഷ്” പിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ പ്രഥമരംഗവും ഇവിടംത 
ന്നെയായിരുന്നു എന്ന് സന്തോഷസമേതം പറയേണ്ടിയി 
രിക്കുന്നു. ഇരുപത്തൊന്പതു വഷം തന്െറ നാട്ടിലുള്ള 
യുവമക്കന്മാക്ക അല്പമെങ്കിലും ജ്ഞാനം നലന്നതിനും അവ 
രുടെ മുകളായമാനങ്ങളായ ബാലബുദ്ധികളെ ക്രമശഃ വിക 
സിപ്പിക്കുന്നതിനും തനിക്കു” തന്െറ ജീവിതത്തില് അല്ലമെ 
കിലും സൌകയ്യും ലഭിച്ചു വെന്നുള്ളതുര” ലേഖകനു” ചാരി 
താത്വ്യജനുകമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇസം ഈ ആ 
തീതകാലത്തേയുക്ട” പിന്തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്ന അവസരങ്ങ 
ളിലൊക്കെയും ലേഖകനെറ മുള്ളില് അല്പമായ ഒരഭിമാനം 



പം വയ്ശ 

ജ്വലിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. തന്െറ മേധാവികളായിരുന്നവ 

രില് മി. റാസ്, ഡാക്ടര് ഹായ! എന്നിവരെ ഒഴിച്ചു” മററ 

മിയ്യ വരും ലേഖകനോട്” സൌമനസ്യം ൭ളള വരായിരുന്നു 

വെന്നു പറവാന് വഴി കാണുന്നില്ല. അവക്ക്” അതിന്നു വ 

ല്ല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഡ്ാക്ടര് മിച്ചലിന്െറ 

അഭിപ്രായത്തില് ലേഖകനു* ശാന്തത? അല്പം അധികമാ 

യിപ്പ്യോയി എന്നായിരുന്നു. ഇന്സ്റസറെക്ടര്ജോലിക്കു്* ഇതു” 

ഒരു സ്യൃനതയാണത്രേ. മറ൮ളള വര് ആരു ഉള്ളില് ൭ണ്ടെ 

ളിലും ഒന്നും നേരിട്ട്” പ്രസ്താവിചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ““ശാ 

ന്തത്റയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന” ലേഖകന് ഒരിക്കല്യം വി 

ചാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല; ഇപ്പ്യോഴും ഇല്ല. രാഷ്ട്രീയശാസ്രൂ 
ത്തിലെ സന്മാശൃനിയമങ്ങളും നീതിയും ഒക്കെയും വേറെയാ 

ണല്ലൊ. “സന്തതം ശാന്തിയെ കാമസുരഭി കേഠം? എന്നു" 
നമ്മുടെ പുയ്വന്മാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലേഖകനെറ ദ്ദ 
ഷ്ട്രിയില് ഉല്ലോഗത്തിനേക്കാഠം ജീവിതത്തിനാണു” പവിലകൂ 
ടന്നതു”. അതുകൊണ്ട്” ഈ ലേഖകന് അവലംബിച്ചു 

ന്നിരുന്ന ആ ശാന്തിമാഗ്രത്തില് നിന്നും ലേശവും വ്ൃതിചലി 
യ്കരാന് തയ്യയാറില്ലായിരുന്നു. 

1082 ഇടവത്തില് തെക്കന് റേഞ്ചു: ഇന്സ്റ്റെക്ടര് 
മീ. സി, കൃദ്ണ്റപില്ലള ജോലിയില് നിന്നും പിരിയുന്നതിന്െറ 
പ്രാരംഭമായി മൂന്നു മാസത്തെ അവധിയെടുത്തു. വിദ്യാ 
ഭ്യാസ കായ്യദശിയായിരുന്ന ശ്രീ. അയ്യപ്പുന്പിള്ളയും സുഖ 
ക്കേടുനിമിത്തം അവധിയില് പ്രപേശിച്ചു. പകരം കായ്ക്യ 
ദശിയായി മി. രംഗസ്വാമി അയ്യ്കാരെയാണു* നിയമിച്ച 
തു”. ഇളഭ്ദേഹം മി. കൃ്ണുപിമ്ള യ്യ പകരം ലേഖകനെ ഇന് 
സ്റ്റെക്ലരായും മി. രാമവമ്മതമ്പാനെ പറവൂര് സ്തം ഹെ 
ഡ്മായ്്കരായിരും നിയമിച്ചു. ഇതനുസരിച്ചു” ലേഖകന് 



ല് 

സകുടുംബം ഇടവമാസം 19-ഠംനു- തിരുവനന്തചുരത്തേ 
യ്കൂ്ഛ യാത്രപുറപ്പെട്ട. ആ മാസം 19-ഠ൦ന൯- ജോലിയില് 

പ്രവേശിച്ചു. തെക്ക൯ റേഞ്ചില് ആദ്യയമായിടാണു” ലേഖ 
കന് നിയമിതനായതു”. മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു” മി. കൃഷ്ണു 
പിള്ള മല്ധോഗത്തില് നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു. അന്നു എസ്. രാജ 
ഗോപാലാചാരി അവകളായിരുന്നു ദിവാന്ജി. അദ്ദേഹ 
വും വേലവിട്ടുപോകുന്ന സന്ദഭമായിരുന്നു. മി. അയ്യപ്പന് 

പിള്ള ദീനം കലശലായി അല്പം മുമ്പു” മരിക്കയുംചെയ്യു. 

ഇതിനിടയ്യൂ” ലേഖകനെ തല്ലരാലത്തേയു ഇന്സ്റ്റെക്ടരാ 

യി നിയമിച്ചു” കോട്ടയത്തേയയക്ഛ്” സ്ഥലംമാററകയും, കോ 
ട്ടയത്തിരുന്ന തമ്പുരാനെ ഹഷ്കൂരില് വിദ്യാഭ്യഠസകായ്യദശി 
യായി നിയമിക്കയുംചെയ്തു ഇതിനിടയ്യു” ശ്രീ. എസ്. രാജ 

ഗോപാലാചാരി ദിവാന൯പദം വിട്ടപോകയും, പകരം മി. 

നാഗമയ്യാ തല്പാലത്തേയുക്ം” തആ സ്ഥാനത്തില് നിയമിത 

നാകയുംചെയ്തു. ഇദ്ദേഹം ലേഖകനു അമ്പതുരൂപാശ 

ദ്വളക്ര്ൂടുതല് നല. ഇതാണു് ഡാക്ലര് ഹാവ്വി പോയ 

തില്പിന്നെ ലേഖകനു കിട്ടിയ ശമ്പള ക്രൂടുതല്. മി. രക 

സ്വാമി അയ്യജ്കാരെ തിരുവനന്തപുരം ഇന്സ്ററെക്ടരായി ത 

ലുാലത്തേക്ക്” ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയുൂക്ഛ” മി. പി. 

രാജഗോപാലാചാരി ദിവാനായും വന്നു. ലേഖകന് കന്നി 

ഉ൭_ഠ൦ന൯- കോട്ടയത്തെത്തി ജോലി കൈയേറവ൮. ഇവിടെ 

84 മകരം 1-ഠ൦ന൯ു-വരെ ജോലിചെയ്യുകയും മകരം 1-ഠംനു- 

മുതല് അവകാശമുള്ള അവധിയെടുത്തു” വേലയില് നിന്നു" 

പിരിയുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്താണു” ആണ്, പെണ്പ 

കളിക്രക്ടങ്ങളുടെ ഭരണം വേര്തിരിച്ചതു”. ഇതു സംബന്ധി 

൦ ഒരു ഇന്സ്റെക്ണരെ കുറയ്ക്കുയും ഒരു സ്മ്രിയെ പെണ് പ 

കളിശ്രടടെങ്ങളടെ ഭരണത്തിനായി നിയമിയ്മ്യും ചെയ്യു. 
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അന്നു” ഏല്ലാം കൊണ്ടും കുറയു, ൯ യോഗ്യനാണെന്ന് ഥ് 

ലധികാരികഠംക്ക തോന്നിയതു” ലേഖകനെയാണ്.. പക 
രം നോക്കിവന്ന ഒരാളിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യ 

വും നേരിടിരുന്നു. അതിനാല് ലേഖകന് പഴ്യ ജോലിക്കു 

പോകുകയൊ അല്ലാത്തപക്ഷം വേലയില് നിന്ന് പിരിയുക 

യൊ വേണമെന്നു് ഒരു അദ്ാ ഉല്ലോഗക്കത്തു” ലേഖകനു 

കിട്ടി, അന്ന ലേഖകനു” 75 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ലായി 

രുന്നു. ലേഖകനെ പിഴ്ചക്കാരനാക്കി പിരിക്കണമെന്നുദ്ദേ 

ശിച്ചോ എന്തോ അല്പം മുനുമുതല്ലൃതന്നെ വല്ലവരുടേയും 

തെററിനു” സമാധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടകൊണ്ടു് പല കത്തു 

കളും തുടരെ തുടരെ അധികാരസ്ഥലത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതാരുടെ വിദ്യയോ എന്തോ? ഇതൊന്നും 

ഇവിടെ ഇന്നു വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നു 

നില്ല. “അതീത കായ്യാനുശയേന കിം സ്വാല്.?? ലേഖ 
കന് ഉദ്യോഗത്തില് നിന്നും ഒഴിയാന് സന്നദ്ധാനാണെന്നു” 

മേലധികാരികളെ അറിയിച്ചും അന്നേവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള. 

സഹായത്തിനു” ഗവമ്മെ൯റിനോട നന്ദി പറഞ്ഞുംവച്ചു് 

വേലയില്നിന്നും പിന്മാറി സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇ 

താണു” ലേഖകനെറ ഉദ്യോഗചരിത്തത്തിനെറ ഒടുവില 

ത്തെ കടലാസ്സ്. അവസാനം ശുഭമായി പരിണമിച്ചു 
എന്നു പറയുന്നതില് ലേഖകനു അനല്പമായ ചാരിതാ 

ത്ല്ൃയമുണ്ടു്. ലേഖകന് കാലാവധി നീട്ടലിനോ മററ തആആൃ 

നകൂല്യങ്ങറംക്കൊ അപേക്ഷിച്ചു് അധികൃതന്മാരെ അസ 
ഘ്യപ്പെടുത്തുകയും മറവം ചെയ്യില്ല. ലേഖകനു ഉദ്യോഗ 

കാലത്തു" തന്െറ മേലധികാരികളില് ചുരുക്കം ചിലരെ 

ഒഴിച്ചു" മറവള്ള വരെ തൃഭ്യിപ്പെടുത്താ൯ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല. 
തന്െറ സ്വഭാവത്തിനു” അതു സാധ്യവുമല്ലായിരുന്നു. ഇ 
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ഷ്്രാനുസരണം പിന്മാറിയതു കൊണ്ടു” അതും ക്രടാതെ കഴി 
൧. എന്നാല് തന്െറ അധീനത്തില് മാറിമാറി വന്നുകൊ 
ണ്ടിരുന്ന വില്ലാത്ഥികളേയും എത്േതേതു ദിക്കുകളില് ഇരുന്നു 
വോ, അതാതു ദിക്കിലുള്ള ജനസാമാന്ത്തേയും വിശിഷ്യ 
മന സാക്ഷിയേയും അല്പമായി തൃഹ്തിപ്പെടുത്താന് സാധി 
ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു" പിന്നിടുള്ള അനുഭപത്തില്നിന്നും അനു 
മാനിക്കേണ്ടതു”. ലേഖക൯ ഒരുത്തമാദശത്തെ പുരനു, 
രിച്ചു" തന്െറ കൃത്യങ്ങം ചെയ്താ൯ ത്രമിച്പു വെന്നല്ലാതെ 
തന്െറ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പൃണ്ണ സാഫല്യതയെ പ്രാപി 
ചു എന്നു ഒരിക്കലും പറവാന് തയാറില്ല. ഈ ലേഖകന് 
ആരുടേയും സേവ സമ്പാദിക്കുന്നതിനു” തുനിഞ്ഞില്ല. അ 

തു” വശവുമല്ലായിരുന്ന. പരേതനായ ശ്രീമാന് താണുപി 
ളള അവകളെ ഒരിക്കല് സന്ദശിച്ച സമയം അദ്ദേഹം ലേ 
ഖകനോട് ““നിങ്ങറം ക്രട്ര്കുടെ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നു” 
ഉലദ്ധയോഗസ്ഥന്മാരെ കാണാത്തതു കൊണ്ടാണു് നിങ്ങളെ 

ആരും ഗണിക്കാത്തതു”?? എന്നു” സസ്മിതം പറയുകയുണ്ടാ 

യി. ഇദ്ദേഹവും മി. അയ്യപ്പു൯പിള്ളയും യഥാത്ഥത്തില് 
ലേഖകന്മെറ കായ്യത്തിര എറക്ുറെ താല്ലയ്യമുള്ള വരായി 
രുന്നു. നിദാഗ്യവശാല് താണുപിള്ള അവകഠം പിനിടു" 
അധികം ഇരുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറിനു” ഒരു ഭാസുരമായ 
ഭാവിയും ഇതോടുകൂടി നഷ്ടമായി. ലേഖക൯ ഉദ്യോഗ 

ത്തില്നിന്നും പിരിഞ്ഞശേഷം സകുടുംബം പറവൃര് വന്നു 
താമസിച്ചു. 

ലേഖകന് പരിശോധകന് എന്ന നിലയില് എ 

ന്തെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നു” ഖിസ്തൂരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കു 

ന്നില്ല. എന്നാല് തന്െറ 4ശാന്തത്?നിമിത്തം കായ്യങ്ങം 

൧൭" വിഘൃദമാ വിളംബനമോ സംഭവിച്ചതായി ഒന്നും രേ 
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ഖപ്പെടുത്തിയോ പറഞ്ഞോ കണ്ടില്ല. താന് തനന്െറബു 

ദ്ധിക്കും ശേഷിക്കും തക്കവണ്ണം വേലചെയ്തുവെന്നു മാത്രെ 

ലേഖകനു" പറവാന് തരമുള്ള. എന്നാൽ ലേഖകനു തി 

രുവിതാംകൂര് ഒട്ടക്ക് സഞ്ചരിച്ചു” വിവിധ ജനങ്ങള മായിട്ട്” 

പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അദ്ധ്യാപകലോകത്തിന്െറ സ്ഥി 

തിയേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെറ ഗതിയേയും മനസ്സിലാക്കു 

ന്നതിനും തന്െറ ഇണാനസീമയെ വിസ് തൃതമാക്കുന്നതി 

നും ജനസാമാന്പയത്തിന്െറ കഷ്കതയെ ഗ്രഹിക്കുന്നത നും 

തനെറ ചിന്തയും വിഷയം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും ഈ ജോ 

ലി തന്നെ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടണ്ടെന്നു” പറയാതിരിപ്പ്ാന് 

നിവൃത്തിയില്ല. താന് ഉല്ലോഗത്തിലിരുന്ന കാലത്തും ജീ 

വിതത്തിനന്െറ മാഹാത്മ്യത്തെ ഉദ്യോഗത്തിന്െറ പ്രതാ 

പത്തില് ഒരിക്കലും നിമഗ്നമാക്കിയിടില്ലായിരുന്നു. ഇഞാന 
സമ്പാദനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളെ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാ 

റില്ല. അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലും പരിശോധകോല്ലോഗത്തി 
ലുംനിന്നു” ജീവിതത്തിനേറയും ലോകത്തിനേറയും സ്ഥിതി 

ഗതികളെ പററി പലതും ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്” ലേഖകന് ശ്ര 

ദ്ധാപൃയവ്യം ത്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടു തിനേ 

ക്കാളധികം പഠിയ്കയാണു” ചെയ്തിട്ട ളള തു്. ഈ സമാധാ 
നത്തോടുകൂടിയാണു* ലേഖകന് ഉദ്യോഗത്തില് നിന്നും വിര 
മിച്ചതു”. ഉദ്യോഗാനന്തരമുള്ള ജിവിതവും ഈ രീതിയുടെ 

അവികഛരിന്നമായ തുടച്ചതന്നെയാണു*. ഗ്രെ? എന്ന 
ആംഗ്ലേയകവി പറയുന്നതുപോലെ ലേഖകന് “ജീവിത 

ത്തിന്െറ ഏകാന്തമായ ഉപത്ചുകയില് നിറ്റ്റബ്ദുവും ശാ 
ന്തവൃമായി തന്െറ കാലം നയിച്ചുവന്നു.?” 



വഛിന്നന്യരണകയ. 
(കായംകുളം) 

ലേഖക൯ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാന് തുട 
്അിയതു” കായംകളത്താണെന്നു? മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലൊ. 
അവിടെ മൂന്നു കൊല്ലത്തോളം താമസിച്ചിരുന്നു. കമ്മം 
പെള്ളില് എന്ന ഗൃഹത്തിലാണു” താമസിച്ചിരുന്നതു'. 
അന്നും ഈ തറവാട്ട് നല്ല സ്വത്തുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. ഇ 
പ്പ്യോഠം മോശസ്ഥിതിയിലാണെന്നാണു” കേഠംക്കുന്നതു്”. 

ഇവിടെ **കുമ്മംപപെള്ളില് മൂപ്പില്"? എന്നു വിളിച്ചുവന്നു 
ഒരു കാരണവരുണ്ടായിരുസ. ഇദ്ദേഹം വല്ല ത്രീമാനായി 
രുന്നു. എഴുത്തറിഞ്ഞുകൂടാ എജിലും ജനസമ്മതനും നല്ല 
കൈപുണ്ഡുമുള്ള ഒരു വൈദ്യനുമായിരുന്നു. ചികിത്സ നി 

ശ്ചയിക്കുന്നതിനു് വൈദ്യപുസ്തകം ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും 

വായിപ്പ്ിയ്കയാണു് പതിവു”. ലേഖകനോടുകൂടി തന്െറ 

ഒരു ജ്ടയേദ്യുസഹോദരനും മാതുലപൃത്രനും ഒരു ഉറിയും 

പഠിച്ചുതാമസിച്ചിരുന്നു. ഇപചരെ ഒക്കെയും കാരണവന് 
ചിത്തനിവ്വിശേഷമായ വാത്ധല്യത്തോടുക്രടി നോക്കിവന്നു. 

അവിടെ പുതിയടത്തു ചിറ എന്നൊരു വലിയ കുളമുണ്ട്. 
അതില് മുരുലകളുടെ ഉപദ്രവം അല്പം ഉണ്ടാകാവണ്ടു്. 

കാരണവര് മുതലകളെ പിടിക്കുനതിനു” പ്രസിദ്ധി സമ്പാ 

ദിച്ച ആളായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടതായ ““ചാണ്ടുളികറം?, 

% ഒടക്കളികഠം?? മുതലായ ഉപകരണങ്ങറം അവിടെ കരു 
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തിവച്ചിരുന്നതു” ലേഖകന് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ലേഖകനെറ 

താമസത്തിനിടയില് ഒരിക്കല് മുതലപിടുത്തം കണ്ടു. ഇ 

ദ്ദേഹം നിത്ചയബ്ര൨മ ചാരിയായിരുന്നു. ലേഖകന കയം 

കുളം പളളി ക്ര൭ടത്തില് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണു -- 46-ഠമാ 

ണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു -- അന്നു” മദ്രാസ് ഗവണ്ണൂര ആയി 

രുന്ന നേപ്പിയര് പ്രദവും പത്നിയും തരുവനന്തപുരം മന്ദ 

ശിച്ചതു”. ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം 
'സന്ദശിച്ച മദ്രാസ് ഗവണ്ണ൪. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള. 
ഘോഷയാത്രയും മറവമായ। നാട്ടിലുള്ള ഹ്ലല്ലാ ഇംഗ്ലിഷ് 

സ്ത ളൂ കളിരനിന്നും എട്ടോ പത്തോ കുട്ടികളെ തിരുവനന്ത 

പുരത്തു” അയയ്മു,ണമെന്ന് ദിവാന് മി. മാധവരായരുടെ 
ഉത്തരവു വന്നതനുസരിച്ചു” മേല്ഷ്ലാസ്പകളില് നിന്നും ഏ 
താനും കുട്ടികറം സക്കാര് ച്ലവില് ഒരദ്വ്യാപകന്െറ നേ 

തൃത്വത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തു പോകയുണ്ടായി. തിരു 
വനന്തപുരത്തുള്ള കാഴ്ച ബംഗ്ലാവു” അല്ലങ്കില് മൂസിയം? 

ഈ പ്രഭവിനെറ സ്താരകമായി “നേപ്പിയര് മൂസിയം? എ 
ന്ന പേരില് സ്ഥാപിക്കപ്പെടിട്ടുള്ള താണു”. ഇതിന്െറ 
ഉല്ഘാടനം 48-ാമാണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ മൂസിയം 
നേപ്പിയര?” എന്ന പേരോടുകൂടി ഇപ്പ്യോഠം ഘടിപ്പിച്ച 
പറയാവണ്ടോ എന്നു സംശയമാണു”. ലേഖകന് കായം 
കുളത്തു താമസിക്കുന്ന കാലത്തു” ചെട്ടികളങ്ങരെ കത്തി 

യോട്ടം"" കൃഷ്ണണപുരത്തു” ““കുതിരകെട്ട്?? ഓച്ചിറ പടനില 

ത്തു ആണ്ടുതോവം നടത്താവുള്ള “ഓച്ചിറക്കളി? മുതലായ 
ആ ഘോഷങ്ങറം കാണ്മാന് ഒന്നുരണ്ടു തവണ പോയിട്ടു 

ണ്ട്. അന്നു” ഓാച്ചിറ ജനങ്ങറം രണ്ടു സംഘമായി നിന്ന 
പയനി൯ കാകൊണ്ടു് അന്യോന്യം എറിഞ്ഞു” ഒരു നമ്മ 
യുദ്ധം നടത്തുന്ന കാലമായിരുന്നു. വാളെടുത്തുളള. അഭ്യറസ 
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ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് മുറിവേല്ല്യന്നവക്ക” അഞ്ചാ 
൨ മാസക്കാലം പരമസുഖ്ഖമായിരുന്നു. പ്രതിദിനം തേച്ചു 
കളിയും പിഴിച്ചിലും പലഹാരവും മറവം ധാരാളമാണ്. 

അതുകൊണ്ടു" മുറിവേല്ല്യുവാന് ആളുകഠം ഒരുക്കമായിരു 
ന്ന. എന്നാരു കാലചക്രത്തിന്െറ തിരിച്ചിലില് ഇന്നു” 
സാഗതിക ളൊക്കെയും എത്രയോ ഭേദപ്പെട്ടപോയി. യാ 

ച്ചിറക്കജി? എന്നൊരേപ്പുാടു” ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടു'. പ 
ക്ഷെ ഇന്നു കളിയല്ല, കായ്യമാണു"? നടക്കുന്നതു”. ഒരി. 

ക്കല് യഥാത്ഥ യുദ്ധവും, പിന്നീട് ആയുധാഭ്യാസവും, പി 

ന്നെ ധമ്മയുദ്ധവും ആയി മാറി ഓല്പിറക്കളി ഒരു പ്രദശന 

മായിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തായിത്തിരുമെന്നു” ആക്ക 

റിയാം? എന്നാല് ചെട്ടികുളങ്ങരെ കുത്തിയോട്ടത്തിനു” വ 
ലിയ മാററമൊന്നും ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല. പുരാത 

നങ്ങളും മനുഷ്യന്െറ മനസ്സിനോടു” രസബബന്ധംകൊണ്ടു” 

ഘടിപ്പിയ്കപ്പെട്ടവയും ആയ മനുഷ്യയസ്ഥാപനങ്ങഥം എ 
ത്തെല്ലാമായാലും ഏറക്കുറെ മരണഗോഷ്ടികളും, ശ്വാസ 

വികാരവും” കൂടാതെ പെട്ടെന്നു” മുതിപ്പെടുക സാധാരണമ 
ല്ലെന്നുളള വാസ്തവം ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നുണ്ടട്. ““ചേത്ത 

ലച്ചു രഹതന്നെ നോക്കുക. 45, 46 ഈ കൊല്ലങ്ങളില് 

ലേഖകനെറ മാതൃലന് ചേത്തലെ തഹശീല്ദാരായിരുന്നു. 

പൃരക്കാലത്തു” പാടാവള്ള അശ്ല്ലീലങ്ങളായ പാട്ടുകഠം നിവ 
ത്തണമെന്നുദ്ദേശിച്ചു” ആഭാസഗാനങ്ങറം പാടില്ലെന്നും,പാ 

ടിയാല് ശിക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്കൂട്ടി പരസ്വങ്ങറം 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിനുംപുറമെ പാടുന്നവ 

രെ സാമംകൊണ്ടു” സാധിയ്മയില്ലെന്നു കണ്ടു് മറവവിധ: 

ത്തിലും ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എമാംിചും അന്നത്തെ ജ. 

നങ്ങളുടെ മനസ്ഥിതിയെ, 
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ഒപിനല്ക്കോഡിന് വകപ്പെത വണ്ണിക്കിലും 

മിനപ്പു രത്തിനു” നീക്കമില്ലെ? 

എന്നുള്ള ഖണ്ഡപദ്ലയംമുലം അവര് വെളിപ്പെടുത്തുകയാ 

ണണ്ടായതു”. ഇതിന്െറ ചരമചേഷ്ടകറം അവസാനക്ക 

നാതിനു: പിനൊയും 25 കൊല്ലംകൂടി പേണ്ടിവന്നതായി 

കാണുന്നു. 45-ാമാണ്ടു” ലേഖകന് കായംകുളം വിട്ട, പി 

ന്നീട്ട 33 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു” താ൯ കൊല്ലത്തു” ഇന്സ്റ്റെ 

രായിരുന്ന കാലത്തു” ഒന്നുരണ്ടു തവണ കായംകുളം സന്ദ 

ശിക്കയും തന്െറ പഴയ വാസസ്ഥലത്തു” അനാത്തെ ഗൃ 

ഹനായകനായ മി. ശജംപ്പിള്ള യുടെ ത്യൃതിഥ്വം സ്വീകരി 

ച്ചു” താമസിക്കയും വിസ്തൃതപ്രായങ്ങളായ തനെറ പല അ 

നുഭവങ്ങളേയും മുഖ ചരിചയങ്ങളേയും മറവ൮ം പുതുക്കുകയും 

ബാല്യകാലരംഗങ്ങളായ പള്ളിക്രടടം, പുതിയടത്തുചിറ, 

ക്ഷേത്രം, ഇരുന്നു പഠിച്ചിരുന്ന പുമുഖം മുതലായവ സക്ു 
തുകം വിക്ഷിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാല് പണ്ടത്തെ ഗൃഹ 

ലക്ഷ്മി അല്ലം മ്മാനവദനയായിട്ടാണു “അന്നു കാണപ്പെട്ടത്. 

ലക്ഷ്മിയുമസ്ഥിരയല്ലോ മനു ഷ്യ്യക്ക്?? എന്നാണല്ലൊ പറ 
യൂന്നതു”. കായംകുളത്തു താമസിക്കുന്നു കാലത്തു” ഒന്നുരണ്ടു 

കൊല്ലം തെറ മാതുലന് കരുനാഗപ്പള്ളിയില് തഫശില് 

ദാരായിരുന്നു. അനദ്്യായ കാലങ്ങളില് ലേഖകനും മറ൮൦ 

അവിടെ ചെന്നു താമസിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അവിടെ 

വച്ച്” ലേഖകന് മസൂരിദീനം ഉണ്ടായി. അതിനുമുന്പു” 

തന്െറ ജ്േഷ്യസഹോദരനു് കായംകുളത്തു വച്ചും ഈ ദീ 
നം ഉണ്ടായി. എന്നാല് അതു” ഒരുമാതിരി ലഘുവായ മ 
ട്രിലായിരുന്നു. പിന്നീടു" മാതുലനും അതു പകന്൯. അതു 
അത്ര കടുപ്പുമായിരുന്നില്പ. കായംകുളം വിട്ടതിനുശേഷം 
ഒന്നുരണ്ടു കൊല്ലം പഠിത്തമില്ലാതെ ചേത്തലെ താമസമാ 



യി 

യിരുന്നു. പിന്നീടാണു ആലപ്പ്യഴയ്യുച്ച പോയതു” ഇടയ 
ണ്ടായ ഈ വിഘ്യും ലേഖകന്െറ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തെ 

അല്പം ദീഫിപ്പിയ്ല,തന്നെയല്ല ചെയ്തതു; പഠിച്ചപ ഏറ 

ക്കുറെ മറക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിത്തിത്ത. എന്നാല് ഈ 

വിളുംബനം ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത അസൌകഷയ്യയം നിമിത്തം ഉണ്ടാ 
യിട്ടുള്ള താണു”. ഇതുകൂടാതെ അടുത്തുതന്നെ മറെറാരു 

വിഘ്ടവും നേരിട്ടു. 47_ാമാണ്ടു” തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുവന്ന ത 

നെറ മാതുലന് പെട്ടെന്നു” പരേതനായി. അന്നും പഠി 

ത്തം നിവത്തൂമെന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലായി. എങ്കിലും തന്െറ ദീ 
ഘദശിയായ രണ്ടാമത്തെ ജേഷ്ടന് ലേഖകന്േറയും മറവും 

പഠിത്തം തുടരുന്നതിനുവേണ്ട ഏപ്പ്പാടുകഠം ചെയ്തു. അതു 

കൊണ്ടു” ഇത്രയുമൊക്കെ സാധിച്ചുവെന്നു പറയാം. 

& കൂട്ടാര. 

ലേഖകന് ഒരു കൊല്ലം (66 കുഠദം മുതല് 07 കും 

ഭം വരെ) കോട്ടാര് ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈസ്തൃറം ഫെഡ്മാസ്റ്റ൪ 

ആയിരുന്നുവെന്നു” മുന് സ്തൂരണകളില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലൊ. 

ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയ്യക്ഛ” ലേഖകന് രണ്ടു തവണ പ്ര 

സിദ്ധാപ്പെട്ട  കമ്പ്യാകുമാര?? മുനമ്പും ക്ഷേത്രവും സന്ദശ। 

ചു. ഇചിടെ ചുറവം താമസക്കാര് കൃസ്തമതക്കാരായ മുക്കു 

വരാണ്. അവര് ഇവിടത്തെ ദേവിയെ “കന്നിമേറി??യെ 

ന്നാബ് പറയുന്നതു”. അവക്കം ഈ സ്ഥലാ ഒരുവിധം മാ 

ഹാത്മ്യമുള്ളമ താണെന്നു" വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷേത്രം 

മുഴുവനും കരിജല്പകൊണ്ടുള്ള വെണ്മാടമാണു'. പകരു 

സമയവും അകത്തു” വിളക്കു കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കാന് പ്ര 

യാസമാണു”. ലേഖകന് ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദശിച്ചതു” അ 
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ത്ൃന്തം ശോഭായമാനവും പ്രസിദ്ധവുമായ ദേവിയുടെ ““നാ 

സാരത്നം? മോഷ്ട്ിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പായിരുന്നു. ഇതു 

കഴിഞ്ഞു" രണ്ടുമുന്നു കൊല്ലത്തിനു ശേഷമാണ്ട് വടക്ക് 

പെഷവാറില് നിന്നോ മറെറാ വന്ന ഏതാനും പട്ടാണിക 

ഉം ചില മറവന്മാരുംക്രടി ഭഗിരഥപ്രയത്നംചെയ്തു വെ 

ണ്മാടത്തിന്െറ കരിങ്കല്പിളക്കി അകത്തു കടന്മ” മുക്ര്ൂത്തി 
യും, കല്ലറയില് വച്ചു: ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവന്ന കിരീടം, മാ 
ലകഠം, മുതലായ ഒട്ടധികം ആഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്പകൊ 

ണ്ടുപോയതു”. കുറച്ചുകാലത്തേയ്ടുക്ു" ഒരു തെളിവും ഇല്ലാ 
തെയിരുന്നു. ഒടവില് അന്നത്തെ കലാല് കുത്തകക്കാര൯ 

തവശിമുത്തുനാടാര് മുഖാന്തിരമാണു” തെളിവു കിട്ടിയതു. 
ഇദ്ദേഹം തീവണ്ടിയില് സവാരി പോകുമ്പോറം വണ്ടിയി 

ലുണ്ടായിരുന്ന ചില പട്ാണികളുടെ സംഭാഷണത്തില്നി 

ന്നാണു” കാവ്യം മനസ്സിലായതു”. ഇതിലേയ്ക്കായി അന്ന ' 
ത്തെ പോലീസു” സുപ്പെണ്ടു്” മി. പൊന്നമ്പലംപിള്ളയും 

പേഷ്യ്യാര് മി. താണുപിള്ള നും ഡല്ഹിയില് മൊഴി കൊ 
ടുക്കുന്നതിനായി പോയിരുന്നു. ഏതാനും സാമാനങ്ങറം 
മാത്രം തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച നുവുക്കുകളായി കിട്ടിയതേയുള്ള.. 
എങ്കിലും മോഷ്ടാക്കളെ ശിക്ഷിക്കയുണ്ടായി. ക്ഷേത്രത്തില് 
സാഖ്യാതീതമായ ധനം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കേറം 
വിയാണു* ഇവരെ ആകഷിപ്പതു*. കമ്പ്യാകുമാരി ഇന്നും ഒ 
രു പുണ്യസ്ഥലവും സമുദ്രസ്ധാനത്തിനും സുഖവസേത്തിനും 
ഏററവും പററിയതും കാ ഴക്ക്" പലവിധത്തിലും സാമ്യമി 
ല്ലാത്ത രാമണീയകത്തോടു കൂടിയതുമായ ഒരു പ്രദേശവുമാ 
ണ. പണ്ടുതന്നെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഈ സ്ഥലം ഇന്നു” സവ്വ 
ഭാരതീയ നേതാക്കന്മാരുടേയും വിദേശീയരുടേയും ശ്രദ്ധാ 
സ്തല” സവിശേഷം പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ സ്ഥലത്തെപ്പ 
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ററി ഇനിയും വ്യക്തമായി രൂപപല്ക്കരിക്ക്പ്പെടാത്ത പ 
ല ആലോചനകളും ഉണ്ടെന്നു” കേഠംവിയുമുണ്ടു്. 

കന്ാകുമാരിയില് നിന്നും മടങ്ങിവരുന്ന വഴിയ്യു, 
ലേഖകന് അടുത്തുളള “മരുത്വാമല? സന്ദശിയ്ക്യും ആ 
തിനെറ മുകളില് കയറി അവിടെയുള്ള ഒരു വാപിയും ക 
രിമംപ്പകൊണ്ടുക്ള മണ്ഡപവും ഗുഹകളും മറവും കാണുക 
യും ചെയ്തും ഇവിടെ പല ദിപ്യാഷധങ്ങളും വളരുന്നുണ്ട 
ത്രെ. അവ എന്തെല്ലാമാണെന്നറിയുവാന് നിവത്തിയില്ല. 
ഈ മൈതാനസ്ഥലത്തു” ഇങ്ങിനെ ഒരു ചെറിയ മല ഉണ്ടാ 

യതിനെപ്പുററി ഒരൈതിഫ്യയമുണ്ടു”. പണ്ടു" രാമ-രാവണ 
യുദ്ധത്തിൽ രാവണന് രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ ബ്രഹ്മാസ്രും പ്ര 

യോഗിച്ചു" മോഫീിപ്പിച്ചപ്പ്പോഠം അവരുടെ മോഹാലസ്യം 
തീക്കാനായി ജാംബവാന്െറ ഉപദേശപ്രകാരം ഹനുമാ൯ 

ഓഷധപര്വ്ൃതത്തെ കൈയില് എടുത്തുകൊണ്ടുപോരു 
മ്പവോഠം ഒരു ശകലം അടനുപിണുപോയതാണെന്നാണ്* 
ജനങ്ങഠം പറഞ്ഞുവരുന്നതു'. അതുകൊണ്ടാണു" ഇന്നും 

ഇതിലെ ഒരഷധങ്ങഠംക്കു ദിവ്യത്വം കൂടുന്നതത്രെ. മടങ്ങു 

ന്നു വഴി പലപ്രകാരത്തില് പ്രസിദ്ധിയുള്ള തം ഏററവും 
പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ “ശുചീന്ദ്രം? ക്ഷേത്രം സന്ദശിക്കയു 

ണ്ടായി. ഇന്ദ്രനു” ശാപമോക്ഷം സിദ്ധിച്ചതു”ഇവിടെവച്ചാ 

ണൌന്നും അതുകൊണ്ടാണു' ശുചീന്ദ്രമെന്നു ചേരു വനനതെ 

ന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഇടക്കാലംവരെ അപരാധി 

കളെന്നു സംശയിക്കുന്ന ബ്രാദ്മണരെ ദോഷികളോ, നി 

ദ്രോഷികളോ എന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു” തിളപ്പിച്ച നെ 

യില് “കൈ മുക്കുക? എന്നൊരേപ്പ്യാടുണ്ടായിരുന്നു. കൈ 

പൊള്ളാത്തപക്ഷം നിദ്രോഷികളും, പൊള്ളിയാല് കുററ 
വാളികളമാണെന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടുവന്നു. ഇതു സംബന്ധി 
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പല ചടങ്ങുകളും ഉണ്ടു”. അവയെ ഇവിടെ വിസ്തൂരി 

ക്കുന്നില്ല. ദ്വാന് മി, മാധവരായരാണു” ഇതിനെ നിവത്ത 

ലാക്കിയതെന്നു തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അത്ചുന്നതവും വിശേ 

ഷപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടു”. ഇതു” അക്കാലത്തു 

മി. ചന്ദ്രഭാനലാലയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് ജീ്ണദാരണ 

വും ചെയ്യകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ലേഖകന് ഏട്ട നിലയുള്ള ഇ 

തിനെറ മുകളില് മി. ചന്ദ്രഭാനുലാലയുമൊന്നിച്ചു"അല്ലം ഭയ 

ത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും കയവ കയുണ്ടായി. അവിടെ നി 

നു നോക്കിയാല് സമുദ്രം കാണാവുന്നതാണു്. ജതിന്െറ 
മുന്വശത്തു” പല പുരാണകഥകളേയും ചിത്രപ്പുണികറം 

കൊണ്ടും മറ൮൦ പ്രത്വക്ഷീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു് പുരാതന 

കാലത്തേയും ആധുനിക കാലത്തേയും തമ്മില് യോജിപ്പി 

കടന്നേ ഒരു ചങ്ങലക്കണ്ണ്ണിയായിട്ട്” സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ക്ഷേ 

തൃത്തിനെറ കരിങ്കല് പണികറം പലതും അതുദുതകരവും 

ജിഇഞാസാജനകവുമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു”. ഇതു” ശില്പക 

യുടെ മനോഹാരിത്വത്തിനും പരിപുണ്ണതയ്യുക്ഛം ഒരുത്തമ 
ദൃഷ്ഠാന്തമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്നുളള തൂപോലെയുള്ളു 

ക്ഷ ത്ൂരങ്ങഠം ആരെമ്മിലും നിമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉള്ളവയെ 

ത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതം പ്രയാസമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. 

9) മാലം. 
പ്പെ 

ലേഖക൯ നാലു തവണ കൊല്ലത്തു” ഇന്സ്റ്റെക്ടര് 
ജോലി വഹിപ്പിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യം 7 -ഠമാണ്ടില് മൂന്നു മാസ 
ക്കാലം ജോലി നോക്കി: പിന്നീട്ട” 76-ല് ഒരു തവണയും 
30-ല് രണ്ടു തവണയും തല്ല്ാലമായി ഉദ്യോഗം വഹിച്ചു. 
7060-ല് എല്ലാ താലദൃക്കും സന്ദശിച്ച കൂട്ടത്തില് ചെങ്കോട്ട 
യും സന്ദശിച്ചു അന്നു തീവണ്ടി നടപ്പായിട്ടില്ലറയിരുന്ന 
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തിനാല് ചെങ്കോട്ട സക്കീട്ട" അതര സുകരമോ സുഖകരമോ 
അല്പായിരുന്നു. വഴി മിക്കവാ൨ം മലയിലും കാട്ടിലുംകൂടി 
ആയിരുന്നു. ചില ദിക്കില് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും ഏ 

ക്കുറെ ഉള്ളതായി അറത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു” ലേഖ 

കന് പകല് മാത്രമേ സഞ്ചരിച്ചുള്ള. കൊല്ലത്തുനിന്നും 
തിരിച്ചു” അന്നു കൊട്ടാരക്കരെ താമസിയ്യ്യയും, അടുത്ത ദി 
വസം പുനലൃര് എത്തി അവിടെ താമസിക്കുകയും, പിറെറ 
ന്നാഠം ഒററക്കല്ലില് എത്തി അവിടെ രാത്രി കഴിക്കയും അ 
ട്ടത്ത ദിവസം ആല്യങ്കാവിലെത്തി താമസിയ്യുയും ചെയ്യു. 
ഒ ററക്കല്ലിലും ആയ്യകാവിലും അല്പം ഭയത്തോടു കൂടിയാണു് 
താമസിച്ചതു”. ഒററക്കല്ലില് ഒരു ഈട്ട്പുരയും സത്രവും 

ഉണ്ടു". . മറവ വീടുകഠം ഒന്നുംതന്നെ അന്നില്ലായിരുന്നു. സ 

തൂത്തിന്െറ തിണ്ണ ആനയ്യുയ കയവവാ൯ പാടില്ലാത്തവി 
ധം പൊക്കിയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു രാത്രി അല്പം ഭധത്തോ 

ടുകൂടി കഴിച്ചുകൂട്ടി. ആയ്യമ്കാവില് ഒരു പ്രധാന ക്ഷേത്രവും 

ഒരു കൊട്ടാരവും ഉണ്ടു”. അന്നു” കുടിപാല്പ്് വളരെ ചുരു 

ക്കമായിരുന്നു. ലേഖകന് റോഡരികിലുണ്ടായിരുന്ന കൊ 

ട്ടരാരത്തിലാണു*” താമസിച്ചതു”. റോഡിന്െറ മവുവശം കാ 

ടായിരുന്നു. ഭയവും ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. ആയ്ങ്കാവില് ശാ 
സ്ാവു", പണ്ടു് അത്ൃത്തിസ്ഥലങ്ങളില് രാജ്രക്ഷയ്മ്രായി 
പ്രതിഷ്ഠിപ്പി ഷ്കകപ്പെട്ടിരുന്ന ശാസ്ത്രാക്കന്മാരില് ഒന്നായിരു 

ന൯. അച്ചന്കോവില്, ശബരിമല, കുളത്തുപ്പുഴ മുതലായ 

വയും ഇവയില്ചെട്ടവയാണു". ലേഖകന് രാവിലെ കളി 
ചൂ" ആയ്യുമാവില് ക്ഷേത്രത്തില് പോയി സ്വാമിദശനം ക 

ഴിച്ചാണു” ചെങ്മോട്ടയ്യ്ഛ പുറപ്പെട്ടതു. ക്ഷേതരസന്ദശന 
തതിനു വരുന്നവക്കു” കുളിക്കുന്നതിനു” ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം 

എപ്പോഴും വെള്ള.ം ലുടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് 
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അവിടത്തെ പച്വവെള്ള ത്തില് കുളിച്ചാല് പനിപിടിക്കു 

നാതാണത്രെ. അഞ്ചാം ദിവസമാണു” ലേഖകന് ചെങ്കോ 

ടയില് എത്തിയതു". ആയ്യുങ്കാവു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭൂമി 

സമനിരപ്പ്ാണ്. പ്രകൃതിയുടെ മുഖഭാവം മുഴുവനും ഒന്നു 

മാറിയാണു” ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതു”. ഇതേവരെ ഹര് 

തവണ്ണത്തോടുകൂടിയ വസ്തം ധരിച്ചു ശോഭിച്ചിരുന്ന പ്രക 

തി ഇപ്പ്യോഠം ഇതാ മിക്കവാവം നഗ്നയായിട്ടാണു" പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു”. പ്രകൃതിയുടെ രമ്യതയില് ദൃഷ്ടിയുള്ള. 

വക്ദ”" കേവലം നിര സ്പപാദപങ്ങളായ സമപ്രദേശങ്ങളേ 

ക്കാം ഭയാവഹങ്ങളാണെങ്കിലും ശ്യാമായമാനങ്ങളായ വ 

നപ്രദേശങ്ങളാണല്ലോ അധികം ആകഷണീയങ്ങളായിരി 

ക്കുന്നതു”. എന്തെല്ലാമായാലും ““ഇന്ദുമണ്ഡല ചുംബിഭ്ൂരു 

ഫമണ്ഡിതങ്ങ?ളായ ഈ മലംപ്രദേശങ്ങള്ം “കണ്ണിണ 

യ്ക്രാനന്ദം നല്ന്ന"? കാഴ്ച തന്നെയാണെന്നുള്ള തിനു” സംശ 
യമില്പ. 

ന 

ലേഖകന് നാലു മണിയാടു കൂടി ചെങ്കോട്ട ടൌ 
ണില് ഹൃത്തി അവിടെയുള്ള പഴയതാണെങ്കിലും പുതുക്കി 

യ സക്കാർ കൊട്ടാരത്തില് താമസിച്ചു. ഈ കെട്ടിടം ആ 
തൂ മനോഫരമല്ലെജിലും അതിന്െറ മു൯വശത്തുമുമു. ഉദ്യാ 
നംകൊണ്ടു" സുദശനിയമായിരുന്നു. ലേഖകന് ഒരു വാര 
ത്തോതും ഇവിടെ താമസിപ്പു. അവിടെയുള്ള. ഇംഗ്ലീഷു 
പളളിക്രടം, മലയാളം ആണ്പപള്ളിക്രടടം, പെണ് പളളി 
കൂടം മുതലായവ പരിശോധിച്ചതിന്െറശേഷം അടുത്തു 
ളള ആയിക്കുടി, ശാന്ൂര് വടകര എന്നീ പ്രൈമറി സ്ത 

കളും സന്ദശിക്കയുണ്ടായി. ശാന്്യര് വടകരെ തന്െറ ഒ 
രു പ്രിയ ശിഷ്യനും ധനികന്നമായ രാമസ്വാമി അയ്യര് 
ബി, എ..യുടെ താല്ലയ്യമനുസരിച്ചു” ഒരു ദിവസം അഭ്ളേ 
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ഫത്തിനെറ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു" മഠത്തില് താമസി 
കൂ” മടങ്ങിപ്പോന്നു. ചെങ്കോട്ടത്താമസത്തിനിടയ്മു്ഛ” ഒരു 
ഞായറാഴ ദിവസം രാവിലെ അവിടെനിന്നും അല്പം ദ്രൂര 
മുള്ളതും ഗിരീനിത്ധ ികൊണ്ടു” പ്രസിദ്ധപ്പെടുടതും ആയ കു 
ററാലത്തു" സ്ത്രാനത്തിനായിട്ടു” അവിടെയുളള ചില അഭ്വ്യാ 
പകന്മാരുമായിട്ട്" പോയി. ഇതു” കക്കടകമാസത്തിലായി 
രുന്നു. അദപ്പാഴാണു” അവിടത്തെ സ്ത്റാനകാലം. ഒരു നാ 

രിക ദൂരത്തുവച്ചുതന്നെ മലയുടെ മുകളില് ശുഭപസ്രുങ്ങറം 

വിരിയ്കുപ്പെട്ടതുപോലെയുളള മനോഹരമായ കാഴ്ച കഠം ദൂ 

ഷ്റ്രിയെ ഉപചരിച്ചു. അതിന്െറ ഇരപ്പ്യം അല്പം കേട്ടതു 

ടങ്ങി. ഏകദേശം ഒന്പതു മണിയോടുകൂടി അപിടെ എ 
ത്തി. സ്റ്റാനത്തിനു" സൌകയ്യം കിട്ടന്നതു” പ്രയാസമാണെ 
കിലും അന്നും അധികം തിരക്കില്പായിരുന്മ. അരുവി വന്നു 

പിഴുന്ന ദിക്കില് കരിങ്കല് തറയും ജലം സ്ംഗ്രഹിക്കുന്ന ക 
രിങ്കല്ലകൊണ്ട് കെടിയ ഒരു അഗാധമായ കുളവും ഉണ്ടു”. 

സ്ത്റാനം ചെയ്യുന്നതു” കുളത്തിലല്ല. കരിങ്കല്തറയില് നി 
ന്നു കൊണ്ട് മുകളി ല്വിന്നും ചാടന്ന വാർ പ്രവാഹത്തില് 

തന്നെയാണു”. ലേഖകനും മറവം സ്ത്റാനം കഴിച്ചു” അവി 

ടെയുക്ള €തിരുകററാലം?? ക്ഷേത്ൃത്തില് പോയി സ്വാമി 

ദശനം കഴിച്ചു” മടങ്ങിപ്പ്യോന്നു. ക്ഷേത്രത്തില് എല്ലാവ 

ക്ദം അച്വീന ചെയ്യാവുനാതാണു*. ഈ സ്ഥലം ഇടക്കാലം 

വരെ തിരുവിതാംകൂര് വകയായിരുന്നു വെന്നും അതിത്തി 

ത്തക്ക തീരുമാനത്തില് ബ്രിട്ടീഷ” സംസ്ഥാനത്തേയ്യ്ഛു: വിട്ട 

കൊടുത്തതാണെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടു്”. ഈ പ്രര്പണത്തി 

നെറ നിശഗ്രഡ്ധമായ ഉല്ലത്തിസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാ 
യിട്ടാണു" പ്രകൃതിപ്രിയനായിരുന്ന പളളിക്രടടം സൃപ്രെണ്ടു” 

മി, ലെഫ്രുനീസ് സായ്ക്കു” മലയുടെ മുകളിലേയ്യ്ഛ് പ്രയാസ 
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പ്പെട്ട" അല്പം കയവകയം, അവിടെനിന്നും കാലു തെററി 

പിണ” മരണംപ്രാപിക്കയും ചെയ്തതു”; പ്രകൃതി അതി 

ന്െറ രഹസ്യങ്ങളെ സാസ്ൂയം സംരക്ഷിച്പുവരുന്നുണ്ടെന്ന്' 

ഇതില്നിന്നം ഗ്രഹിക്കാം. ഇതു" ഈ നിത്ധരിയുടെ സു 

വിസ്തൃത ചരിത്രത്തിനെറ ഒരു അംശം മാത്രമാണു്. കു 

ഒത്തിലും പല അപകടങ്ങറം ത ണ്ടായിട്ടുള്ള തായി കേട്ടിട്ട 

ണ്ടു”. ടെന്നിസനെറ “നദി?” പറയുന്നതുപോലെതന്നെ ഈ 

ഗീരിനിത്ധരിയും നമ്മോട്ട” ഉപദേശിക്കുന്നു: 

“മനുഷ്യര് വരുന്നുമുണ്ടു', മനുഷ്യര് പോകുന്നുമുണ്ടു്. എ 

ന്നാല് ഞാന് എന്നും പൊയ്യ്കെൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. 

ലേഖകന് പിന്നീട്” 80-ാമാണ്ടിലും മഹാരാജാവു 

തിരുമനസ്ത്റിലെ എഴുന്നളള ത്തു സംബന്ധിച്ചു” ചെങ്കോട്ട 
യ്യുക പോയി. അന്നു” തീവണ്ടി നടപ്പായിരുന്നതുകൊണ്ടു" 

പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. അന്നും കററാലത്തു പോയിരുന്നു. 
സ്റ്റാനത്തിനല്ല. അവിടെ എഴുന്നള്ളി താമസിച്ചിരുന്ന മ 

ഹാരാജാറു തിരുമനസ്സിലെ മുഖം കാണിക്കുന്നതിനായിരു 

നു. കൊല്ലും റെയിഞ്ചില് മറവ൮ ദിക്കുകളിലെ സക്കീട്ടിനുളുളൂ 
തുപോലെ വിഷമതയില്ലായിരുന്നു. അതു മിക്കവാവം വ 
ളള ംവഴിയ്യായിരുന്നു. ചെങ്കോട്ട തമിഴ് നാടായിരുന്നു വെ 
രിലും അവിടത്തെ സ്കൂളു കളില് അന്നു മലയാളമാണു” പ 
ിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നതു” അദ്്യാപകന്മാരും വിദ്യാത്ഥികളും 
മിയ്കരഛവാവം തമിഴരായിരുന്നതു കൊണ്ടു” ഭാഷയ്മഠാണു” തര 
ക്കേട പററിയതു”. ഭാഷാശബ്ദുങ്ങഥം തച്പരിക്കുന്നതില് 
പല വൈകല്യങ്ങളു മുണ്ടായിരുന്നു. എഴുതുന്നതില് പിന്നെ 
പറയണമൊ? ആവശ്യമില്ലാത്ത ദിക്കില് ദീഡങ്ങളും, ഖ 
രാക്ഷരങ്ങറം വേണ്ടെ ദിക്കില് മുദുകളെം മററും പ്രയോഗിക്കു 
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ന്നതു” സാധാരണയ:ണു്. ഇപ്പ്യോഠം അപിടെ തമിഴ? ഭാ 
ഷയാണു" പഠിച്ചുവരുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. ചെങ്കോട്ട വ 

കൂ" ലേഖകനെ എട്ടുകാലിപിഷം ബാധിക്കയാല് രണ്ടു വാ 

രത്തോളം സുഖമില്ലാതെ കൊല്ലത്തു താമസിച്ചു. 80 ക 
ക്കിടകം ഒട്ടവില് ചേഖകന് അവിടം വിട്ടു. വരുന്ന വഴി 

യല" അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേതൃത്തില് വച്ചു" തന്െറ ഇളയ പു 
൭ ത്രിയുടെ അന്നപ്രാശനം കഴിച്ചുംവച്ചു" ഒളശ്ശയിലേയൂക്ച 

അവിടെനിന്നും പറവൃരിലേയ്യക&ം പോന്നു. അക്കാലത്തു” 

തന്െറ ജ്േഷ്യസഹോദരന് അബ്ഖലപ്പ്ഴ കണ്ടുകൃഷി ത 
ഫഹശീല് ദാരായിരുന്മ. 

ലേഖക൯ കൊല്ലത്തു ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഒര 
വസരത്തില് കൃഷ്ണുസ്വാമിരായര് അവകളുടെ കൂടെ സക്കീട്ടാ 
യി കൊട്ടാരക്കര, പുന ലര്, കോന്നി, പത്തനാപുരം മുത 

ലായ സ്ഥലങ്ങളില് പോയരുന്നു. മറെറാരവസരത്തില് 

ദിവാ൯ വി. പി. മാധവരായര്൪ അവകളുടെ കൂടെയും ചില 

യിടത്തെല്ലാം സക്കീട്ട പോകയുണ്ടായി. ലേഖകന് ഒരി 

ക്കല് ഫരിപ്പാട്ട" സക്കീട്ടു പോയിരുന്നപ്പ്യോഠം വിദ്വാനും 

ഗംഭീരാശയനുമായ കേരളവമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന് തരു 

മനസ്സിലെ ഷ്യ) ബൃപൃത്തി സ്കാരകമായി കാത്തികപ്പി 

ളില് സ്ഥാപിച്ച വായനശാലയുടെ ൭ല്ഫഘാടനം അദ്ദേ 

ഹത്തിനേറയും, മാവേലിക്കര ഉദയവമ്മ രാജാവിനേറയും, 

രാജരാജവമ്മ കോയിത്തമ്പുരാനേറയും, മറ൨ പല മാന്യ 

ന്മാരുടേയും സാന്നിദ്ധ്യത്തില് നടത്തു കയുണ്ടായി. ലേഖ 

കന് ഇദ്ദേഹവുമായി ഇതിനുമുമ്പില്തന്നെ പരിചയംസ 

ന്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലേഖകന് ഒരു കാളേജ് വിദ്യാ 

ത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തു” ചാലയില് മലയാളം പള്ളിക്രുട 
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ത്തില്വച്ലു" നടത്തിവന്ന ഒരു സമാജത്തില് ഇദ്ദേഹം അ 

ഭ്യക്ഷനായിരുന്നു. അന്നുമുതദൂകാാണു" പരിചയം ത്ൃരംഭി 

ചതു". അദദ്ദഹം ലേഖകനോട് സ്ന്റേഹപൂരവ്വം പെരുമാ 

റിയും വന്നിരുന്നു. മലയാളഭാഷയും ഭാഷാസാഹിത്ചു 

ത്തിനും എഴുത്ത മൂന്െറ കാചം കഴിഞ്ഞതില്പിന്നെ പ 

ലവിധത്തിലും ഉന്നതി നല്മിയതു” ഇദ്ദേഹമാണെന്നുള്ള തു” 

വിസ്തരിക്കത്തക്കതല്പ. ക്ഷിണസത്വയായിരുന്ന ഭാഷയ്യുക്ച്” 

ഫന്പാവലംബം നല്ലി രക്ഷിച്ചതും ഭാഷയില് ഗദ്യസാഫി 

തൃത്തി൯" ആദ്യമായി മാഗ്രനിട്രേശം ചെയ്തതും ഇദ്ദേഹമാ 

ണെന്നുള്ള തൂ” പറഞ്ഞഠിയിയ്യേ,ണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലൊ. ഇ 

ദ്ദേഹത്തിന്െറ വിധ്ഞാനമഞ്ജരി, മയൂരസന്ദേശം, ശാകുന്ത 

ഉം, അക്ബര് മുതലായവ സാഹിത്യവിഷയത്തില് അദ്വി 

തീയങ്ങളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതു”. സംസ്കൃതത്തിലും, ഇം 

ഗ്ലീഷിലും, മലയാളത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിനു” തുലയപാണ്ഡിത്യം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ നാനാമുഖമായ ബുദ്ധി 

വൈദഭവത്തേയും പാണ്ഡിത്ൃത്തേയും പരിഗണിച്ചു” സി. 

എസ്സ്. ഐ.., എം. ആര്. എ. എസ്സ്. മുതലായി ഒട്ടനേ 

കം സ്ഥാനങ്ങറം ഇദ്ദഫത്തിനു* ചക്രവത്തി തിരുമനസ്സു 

കൊണ്ടും, മററനേകം വിദ്വല്സമിതികളും നല്ലിയിട്ടണ്ട്. 

ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ നിയന്ത്രണരൂപമായ അങ്കശം പിന്വ 

ലിയ്ക്രഛപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഭാഷായും ഭാഷാസാഹിത്യവും കേവ 

ലം *കുറപ്പില്ലാകളരി??യായിതന്നെ തീന്നിട്ടില്ലയോ എ 

നു” സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന. “പു വ്ൃയില്ലാത്തിടത്തു 

എലി ഗന്ധര്വ്വ൯ീ? എന്ന മട്ടിലാണു” ഇന്നത്തെ സാഹി 
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തൃത്തിന്െറ സ്ഥിതി. ഇന്നത്തെ പ്രധാന സാഹിത്യകാര 
ന്മാരൊക്കെ ഓരോ പ്രത്ചേകമാഗ്ലം അവലംബിച്ചു” വത്തി 

ക്കുന്നതല്ലാതെ ഭാഷാസാഹിത്യത്തെ പൊതുവെ യഥാമാ 

ഗും നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഏതായാ 

ലും ഈ വിഷയത്തില് ഒരു നിയന്ത്രണശക്തി ഉണ്ടാകേ 

! ണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. 



ുദ്യഗാനന്തരസ്മരണകവ. 

(മ) 

ജീവിതത്തിന്െറ ഈ അപരഘട്ടം ലേഖകനെ 

സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലവിധത്തിലും ഗൌരവമേറിയ 

ഒന്നാണെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതേവരെയുക്ഛം ജീ 

വിതത്തിന്െറ സാമാമ്പ്യം മുദുലമായ വശവുമായിട്ടു മാത്രമേ 

പരിചയിക്കുന്നതിനിടയായിട്ട ളള. ഇടയ്ക്കിടയ്മുക' അപയയ്യ 

മായി അതിന്െറ പരുഷവശസ്പശം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു” തി 

വ്യയായി പറയാന് തരമില്ല. ഉദ്യോഗം വിദ്യാഭ്യാസവകു 

പ്പിലും അതിന്െറ ആരംഭഘട്ടം തന്െറ വിശിഷ്ട ഗുരുക്ക 

ന്മാരുടെ കീഴിലും ആയിരുന്നതു കൊണ്ട്” അക്കാലം വലിയ 

ദഘടമൊന്നും കൂടാതെതന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. പിന്നീടു വ 
ന്ന മേധാവികളില് മിയ്കരവരും ഈ നിലയില് തന്നെയാ 
ണു" പെരുമാറിവന്നതു”. എന്നാല് ഉദ്യോഗകാലത്തിന്െറ 

അവസാനം ഇതില് നിന്നും അല്ലം വൃത്ച്യാസ പ്പെട്ടാണിരു 

ന്നതു”. ലേഖകനെറ ശാന്തസ്വഭാവം ഇവിടേയും അനാ 

ശാസ്വസംഭവങ്ങറം നേരിടാതെ കഴിക്കുന്നതിനു” സഹായ 

മായി ഭവിച്ചു. ഉല്ലോഗവൃത്തിയില്നിന്നും ഒഴിഞ്ഞതോടു 

കൂടിയാണു“ ജീവിതത്തിന്െറ പരമാത്ഥസ്ഥിതിയും ഉത്തര 
വാദിത്വവും മറവു പലതും പൃര്വ്യാധികം ലേഖകനെ അ 
ഭിമുഖികരിച്ചതു”". ഉദ്യോഗം യഥാത്ഥത്തില് ജീപിതത്തി 
ന്െറ എത്രയും നിസ്റ്റാരമായ ഒരംശമാണെന്നും അവിടെ 

മനുഷ്യന്െറ കത്തപല്യകമ്മങ്ങറംക്ക” സുവിസ്തൃതമായ 
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റ്യാപാരസൌകയ്യ്യം ഇല്ലെന്നും അതൊരു മാതിരി യന്ത്രപ്ര 
വൃത്തിപോലെയോ മറേറാ ആണെന്നുമുള്ള ബോധം ഇ 
പ്രോളാണു” ഉണ്ടായതു”. ഉദ്ദയോഗത്തിലീരിക്കുമ്പോഠം ത 

നെറ സ്വഭാവത്തിന്േറയും ബുദ്ധിയുടേയും പല മുഖങ്ങ 

ളേയും വികസിപ്പിക്കുവാ൯ സാധിക്കാതെ അടക്കിവയ്യേ, 
ണ്ടതായും ഇരുന്നു. എങ്കിലും ലഭിച്ച അവസരങ്ങളെ തീരെ 

ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പലരുടേയും ഉദ്യോഗവും ജീപിതവും ഒ 

ന്നിച്ചാണു” അവസാനിച്ചുകാണുന്നതു'. ഇതു” ജീപിതത്തെ 

പററിയളള തെററദ്ധാരണകൊണ്ടു മാതമാനൈന്നവേണം 
വിചാരിപ്പാ൯. ഉദ്ധോഗം നിട്ടിക്കിട്ടന്നതിനും മറവം ഭഗീ 
രഥപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവര അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ ഉദ്യോ 
ഗാനന്തരജീചിതം നീട്ടുന്നതിനുള്ള മാഗ്രങ്ങളെ ഗവേഷ 

ണം ചെയ്യുന്നതായാല് ലോകം ഇന്നത്തെ നിലയില്നിന്നും 

അല്പംകൂടി മുമ്പോട്ട പോകുന്നതിനു” സാധിക്കുമെന്നു തോ 

ന്നുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യിരുന്നാരു ഇന്നു പലരും ഉപയോ 

ഗിച്ചുകഴിഞ്ഞ വെടിയുണ്ടകളെപ്പോലെ ത തഞത്തു നിശ്ചേ 

ഷ്കരരായി വത്തിയ്യയില്ലായിരുന്നു. മുല്യോഗം ഒഴിഞ്ഞാല് 

റ സ്വസ്തുമായിരിക്കയാണു” യുക്തമെന്നും ചിലക്ക് 

അഭിപ്രായമ' ല്യാതില്പ. ഇതും കൃത്ൃന്മാരെപററി മാത്രമെ 

ശരിയായിരിക്കാന് തരമുള്ള. അപ്പ കാരമുമ്ള വര് എത്രയു 

ണ്ടാവും? ജിപചിതവീഥി ആളഭ്പന്തം കത്തവ്യ്യകമ്മങ്ങളെ 

കൊണ്ടു” സജിണ്ണമാണു”. അതിന്െറ അവസാന ഘേട്ടമാ 

ക, ടു ഈ ഘട്ടത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 

രീതിയാണു” മനുഷ്യനെ ലോകത്തില് വിജയിയോ പരാജി 

തനോ ആക്കിത്തിക്കന്നതു്. 

1094ാമാണ്ടു” കുംഭമാസം ഉ 44ാംന-യാണ് ലേഖ 

കന് സക്കാർ ജോലിയില്നിന്നും പിരിഞ്ഞതു”---അഥവാ 
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പിരിയാന് ഇടയായതു”. ലേഖകന് മുപ്പതു കൊല്ലവും 

എട്ട മാസവും ഇരുപത്തിമൂന്നു ദിവസവും സക്കാർ ജോലി 

യില് ഇരുന്നിട്ടണ്ടു'. 89-ഠമാണ്ടു” ഇടവം 19-ഠംനു-മുതല്, 

അന്നു” തെക്കന് റേഞ്ചു” ഇന്സ്സെക്ടരായിരുന മി. സി. കൂ 

പിള്ള അവധിയെടത്തതിനു പകരം ലേഖകന് ത്ത 

സ്ഥാനത്തില് നിയമിതനായി. മി. രംഗസ്വാമി അയ്ക്യങ്കാ 

രാണ” അന്നു” വിദ്യാഭ്യാസ കായ്യദശിയായിരുന്നതു്. അ 

വധി കഴിഞ്ഞശേഷം മി, കൃഷ്ണപിള്ള ഉദ്യോഗം ഒഴിയുക 

യും തല്സ്ഥാനത്തു ലേഖകന് ശമ്പഭക്ര്ുടുതരു ഒന്നും ഇ 

ല്ലാതെ നിയമിതനാകുകയും ചെയ്തു. സിക്രട്ടറി മി. അയ്യ 
പ്പന്പിള്ള മരിച്ചപ്പ്യോഠം തല് സ്ഥാനത്തേയ്യുക്ട” വടക്കന് 

റേഞ്ചു” ഇ൯സ്ററെക്ൂര് മി. രാജരാജവമ്മ തമ്പുരാനെ നിയ 

മിക്കയും ലേഖകനെ 83 കന്നിമാസത്തില് കോട്ടയത്തേക്കു” 

മാറവകയും ചെയ്തു. അന്നു്” തല്ലക്ാലം ദിവാ൯വേല നോ 
ക്കിയിരുന്നതു” മി. നാഗമയ്യായായിരുന്നു. . അദ്ദേഫം ലേഖ 
കന് അമ്പതു രൂപാ ശമ്പളക്രുടുതല് നല്,കയുണ്ടായി. 

83 തുലാമാസം ആദ്ദം മി. പി. രാജഗോപാലാചാരി ദി 
വാ൯പദം പ്രാപിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ഉഭ്ലോഗദാനവിഷയ 
ത്തില് അന്നു” യാതൊരധികാരവും ഇല്ലാതിരുന്ന റേഞ്ചു 

ഇ൯സ്സറെക്ടറന്മാക്ക്” ഇരുപതു രൂപാവരെ ശമ്പളമുള്ള അ 
ദ്്യാപകന്മാര മുതലായവരെ ആക്കാനും മാററാനും മറവു 
ചില അധികാരങ്ങളും നലു॥ിം ലേഖകന് ഒരു കൊല്ലത്തി 
ലധികം വടക്കന് റേഞ്ചില് ഇരുന്നു. അതിനിടയ്യ്ച ദി 
വാ൯ജി അവകഠം അമ്പലപ്പുഴെ അസക്കീട്ട വരികയും ലേ 
ഖകന്൯ അപിടെ വച്ചു” അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയ്യമുണ്ടായി. 

പലതും സംസാരി കൂട്ടത്തില് നിങ്ങക്ക്” സുഖക്കേടുട വ 
പ്ൃതുമുണ്ടോ എന്നും അവധിക്കാവശ്വമുണ്ടോ എന്നും അപ, 



പ 
തീക്ഷിതമായ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി. തനിക്കിപ്പോഠം 
സുഖക്കേടൊന്നുമില്ലെന്നും, തല്ല്യാലം അവധിക്കാവശ്യമ 

ല്ലെന്നും മവപടി പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒന്നും പറ 
ഞ്ഞില്ല. ഈ ചോദ്യത്തിന്െറ കാരണമെന്തെന്നു” ലേഖ 
കനു” അപ്പ്യോഠം ഒന്നും മനുസ്ത്രിലായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും 
പിന്നിടുണ്ടായ സംഗതികളില്നിന്നു്” അദ്ദേഹത്തിനു” എ 
ന്തോ തെററിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു് ഉഹിക്കുവാ൯ 
കാരണമുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള പള്ളിക്രുടങ്ങം സന്ദ 

ശിക്കുകയും കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് ലേഖകനു” ഉത്ത 
രവാടിത്വമില്ലാത്ത ചില അററകററങ്ങളെപ്പുററി സം 

സാരിക്കയും ചെയ്തു. 84 വൃശ്ചികത്തില് ലേഖകനു” അന്ന് 

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മി. വിയറായുടെ ഒരു ““അദ്ധാ 

ഒയല്ലോഗികക്കത്തു”?? കിട്ടി. ഇതില് ഭരണവിഷയത്തില് 
ചില മാററങ്ങഠം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാല് ലേഖ 

കന് ഒന്നുകില് പഴയപടി ഹെഡ്മാസ്സ്റരായി പോകുക 
യൊ അല്ലാത്തപക്ഷം ജോലിയില്നിന്നു പിരിയുകയൊ 
ചെയ്യണമെന്ന് ആആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ലേഖകനു 55 വയ 

തികയുന്നതിന് ഇനിയും എട്ട മാസഥാലംകൂടി ഉണ്ടാ 

യിരുന്നുലവെങ്കിലും ഗവമ്മെ൯റിനു് തന്െറ സഡ്വീസ് ആ 

വശ്യമില്ലെന്നു കാണുന്ന നിലയ്യൂ്ച” താന് ജോലി വിടുന്നതി 
നു് സനാദ്ധനാണെന്നു” ഒരു മവ൮പടി അയച്ചു. ഗവമ്മെ 

ന്റിനു” അതു സന്തോഷമായിഭുന്നതിനാല് 84 മകരം 

1ാ൦ന൯-മുതതല് തനിക്കു” അവകാശമുണ്ടായിരുന്ന അവധി 

മാതരം എടുത്തുകൊണ്ടു" വേലയില്നിന്നും പിരിത്ഞതു. മറവു 

ചിലക്കം ഇതു” സന്തോഷഹേതുകമായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. 

ഇതിനുമുമ്പും പല തവണകളിലായി ലേഖകന് 24 കൊ 

ല്ലം ഇന്സ്റ്റെക്ണ൪ ജോലി വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെറ 
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ജോലിനിവ്യഫ ണത്തെപ്പുററി ഒരഭിപ്രായം പറയുന്നതു” ലേ 

ഖകനെറ കൃത്യമല്പല്ലൊ. താന് കൃത്ചനിഷ്ഠയോടുക്രടി ജോ 

ലിചെയ്തുവെന്നു മാത്രമെ തനിക്കു പറവാനുള്ള. വാസ്പുവ 

ത്തില് അതു മാത്രമാണല്ലൊ ആക്കും മനസ്സമാധാനത്തിന് 

നിദാനമായിട്ടുള്ള തൂ”. തന്െറ അവകാശത്തെ തടഞ്ഞ 

ഡാക്ടര് മിച്ച ൪പോലും ലേഖകനില് ആരോപിച്ചിട്ടുള്ള 

കുററം സ്വഭാവത്തില് ശാന്തനാണെന്നും തആആകൃതിയില് 
സാലപ്പാംശ്ര്?വല്ലെന്നുമുള്ള ഗൂ മാത്രമാണു്. ഒരു വിദ്യയാ 

ലയാ ഭരിക്കുന്നതിനു” ഒത്തയാളാണെന്നും അദ്ദേഹംതന്നെ 
അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. മേല്പറഞ്ഞവ രണ്ടും സ്വഭാവ 

ജന്യങ്ങളായ ദോഷങ്ങളാകകൊണ്ടു”് അവയെ മാററാനും 

തരമില്പല്ലൊ. എന്നാല് അദ്ധ്യാപകന്മാരോട്ട” ഒവന്ദയുദ്ധം 

ലെയ്തുയല്പ ഇ൯ഭസ്സറക്ടറന്മാരുടെ കൃത്യമെന്നുള്ള തു' ആലോ 

ചിക്കുമ്പോഠം ക്രൌയ്യത്തിനന്േറയും സ്ഥ, ലതയുടേയും ആവ 

ശ്യക്ത അത്ര സ്ൃഷ്ട്മാകുന്നില്പ. എന്തായാലും, “ആജ്ഞാ 
ഗുരൂണാംഫ്യ വിചാരണീയ?? എന്നാണല്ലൊ മഹാന്മാരു 
ടെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടു” ആ ഭാഗം ““അവിചാര 
ണീയീമായിത്തന്നെ കിടക്കട്ടെ. കോട്ടയത്തിരുന്ന കാല 
തത” തന്െറ ഒല്ധോഗികകൃത്ൃത്തിനു പുറമേയും പലതും 
ചെയ്യിട്ടണ്ടു്. കോട്ടയം യുവജന ഹിന്ദു സമാജത്തിന്െറ 
ഒരു വിശേഷാല് യോഗത്തിലും ഒരു വാഷികയോഗത്തിലും 
സി. എം. എസ്സ്. കാളേജു” വാദപ്രതിവാദ സംഘത്തി 
നെറ വിശേഷാല് യോഗത്തിലും, സി. എ൯. ഐ. സ്ത 
ളിലെ പ്രദശനോല്ഘാടന യോഗത്തിലും മറ൨വം അഭയ) 
ക്ഷം വഫിക്ക യുണ്ടായി. അവകളില് ചെയ്യു പ്രസംഗത്തെ 
പററി റവറ൯൨ മി. പാമ, പേഷ്കാർ മി. എന്. സുബ്ര 
വമബ്ബയ്യ൪ മുതലായവര് പ്രശംസിച്ചു പറകയും എഴുതി 
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അയയ്ക്ക്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്". ഇതുകൂടാതെ മറ രണ്ടുമൂന്നു 
യോഗങ്ങളില് പ്രസംഗിയ്മുയുണ്ടായിട്ടണ്ടും. ഇത്രയും പറ 
ഞ്ഞുതു' ലേഖകനെറ സാമത്ഥ്യത്തെ കാണിക്കാനായിട്ടാ 
ണെന്നു” വായനക്കാര് വിലാരിക്കരുതു*. തന്െറ ഒരദ്യ്ോ 
ഗികകൃത്ചത്തിനു പുറമെയുള്ള സമയം വൃഥാ വ്യയയംചെ 
സ്ക്ിട്ടില്പെന്നു കാണിക്കാ൯ മാത്രമായിട്ടാണ്ഠ്. എന്നാല് 
കോട്ടയത്തെ താമസം അല്പകാലത്തേയയു,” മാത്രമായിരു 
നാതിനാല് അധികമൊന്നും പ്രവത്തിക്കുവാ൯ സാധിച്ചിടി 
ല്ലെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ഉദ്യോഗ മൊഴിഞ്ഞയുടനെ ലേഖകന് സ്വഗ്ൃഫ 
ത്തില് പോയി കുറെ ദിവസം താമസിച്ചമേഷം തന്െറ 

കുട്ടികള ടെ സ്ഥിരതാമസസ്ഥലമാക്കണമെന്നു"ഉദ്ദേശിച്ചിരു 
ന്ന പറവുരിലേയ്യക്് കുടുംബസമേതം പോന്ന. പറവൃ൪ 
ഹൈഡ്ലു, ളില് ഫെഡ്മാസ്ത്രരായിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ ഒരു 

സ്ഥലം റിം വാങ്ങിക്കുകയും അവിടെ ഒരടുക്കളയും ഒ 

രു കളപ്പുരയും പണിയിക്കയും ചെയ്തിട്ടണ്ടായിരുന്നു. കട്ടി 

കുക്കെ. പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യയമുണ്ടായിരുന്നതിനാല് ത 

ലുപ്ാലം അവിടെത്തന്നെ താമസമാക്കി. അവിടെ താമസ 

ത്തിനായി ഒരു ഗൃഹം പണിയിയ്മ്ാനും ആരംഭിച്ചു. ഈ 

ഘട്ടത്തിലാണു” തന്െറ ജിവിതത്തില് വിഷമവും ഗൌരവ 

വും ഏറിയതായ പല കൃത്യങ്ങളും നിവ്വഹിക്കേണ്ടതായി 

വന്നതു". കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇനിയും അനാരബ്ലമാ 

യിട്ടതന്നെയാണിരുന്നതു'. ഗൃഫനിമ്മാണവും ആരംഭിച്ചു 

വെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ധനക്കുറവുനിമിത്തം 

ആ വഴിയ്കും പ്രയത്നം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേവരെ 

വേതനം ഏന്ന നിലയില് ലഭിച്ചിരുന്ന ആദായം പാതിയാ 
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യി കുറഞ്ഞു. ഏന്നാല് ലില്യാഭ്യാസം അന്നുംവ്യൂയസാഡ്യം 

തന്നെയായിരുന്ന. മറ൮ ചിലവുകളം പല കാരണങ്ങറം 

കൊണ്ടു് വദ്ഥിച്ചുതന്നെ ലന്നു. ഇരേവരെ തനിക്കു” വലി 

യ സമ്പാദ്യമൊന്നും മുണ്ടായിരന്ില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള 

ഘടാവസ്ഥയാണ്ത് ഉദ്യോഗത്തില് നിന്നും പിരിഞ്ഞടപ്പാറം 

ലേഖകനെ അഭിമുഖീകരിച്ചതു”. എങ്കിലും ഭണ്ടു കൊല്ലം 

കൊണ്ടു” ഗൃഹനിമ്മാണം ഒരുവിധം പൂത്ത യാക്കി. ഏ 
നാല് ഈ സന്ദഥത്തില് ലേഖകനു ഒരു മഹത്തായ ദ്ധീച 

ത്തു” സംഭവിയ്കയും മുന്പേതന്നെ കഴിപ്പുത്തില് ഇരുന്ന 

കായ്യങ്ങളെ പൂ്യാധികം കഴപ്പുത്തിലാക്കയും ചെയ്തു. 86-ം 

മാണ്ട തമനെൌറ പ്രിയപത്തിയും കൂര കട്ടിയും ആഗ്ത് അത്തി 

കലശലായി ദിക്കെഞ്ങം വ്യാപിച്ചിരുന്ന മസൂരി രോഗ 
ത്താല് പരേ തരായി ഭവിച്ചു. ഇതേവരെ ഗൃഹഭരണവിഷ 

യത്തിലും കുട്ടികളുടെ ശ്തുശ്രുഷാദികളിലും അനന്മുസാധാര 

ണമായ വൈഭവത്തോടുക്ൂടിയും ലേഖകനെ ത്ത വിഷയ 

ങ്ങളില് ക്ലേശ പ്പിക്കാതേയും പ്രവത്തിച്ചുവന്ന ഒരു് സാധ്വി 

യുടെ നഷ്ടമാണ്് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന 

സന്ദദത്തില് അപര്ിഹഛാത്കുമായി ഭവിചുതു. ഇതുനിമി 
ത്തം ലേഖകന്റെറ മാരാ ദ്വിഗുണമായിതിന്നു. അപ്രതി 

ക്ഥിതമായ ഈ സംദവം ലേഖഖചകന്െറ പന്നിടുള്ള ജിപി 

തത്തിനു” ആപാദച്ചൂഡം ഒരു വൈവര്ബണ്ചം ഉണ്ടാക്കിത്തി 

൬. കട്ടികഠം എല്ലാവരും കേവലം ബാലൃദശയിലും ശ 
തിയായ തരക്ഷാകത്താക്കുന്മാർ വേറെ ത്തരും ഇല്ലാതെയും 

ഇരുന്നതുകൊണ്ടു. അവരുടെ സംരക്ഷണം മാതാവിന്െറ 

അഭാവത്തില് ലേഖകവെറ ചുമലിത് തന്നെ നൃൃസ്തമായി 

ത്തിനു. എന്നാല് ലേഖകന് വാദ്ധകൃദശമമംദത്തിലും 
സ്യ 

ആയിരുന്ന. ഇപ്രകാരം നേരിട്ട ദുഘടദ്മട്ടം എങ്ങിനെയാ 



0455 

ഞ്ഞ് തരനേംചെയ്യുന്നതെന്നു” നിശ്ചയമില്ലാതെ ലേഖകന് 
അല്പും പരിരരമിച്ചു. ശരിയായ ഉപദേഷ്ണാക്കളും ആരും ഉ. 
ഒ്ദായിരുന്നില്പ. ഏങ്കിലും തഒെറ ശാന്തചിന്തയുടെ ഫ 

ലമായി “ഈശ്വരനില് വിശ്വസിച്ചു” ധമ്മം അനുഷ്ടിക്ക്? 

എന്നുള്ള. തത്വം അനുസരിച്ചു” പ്രവത്തിക്കുവാ൯തന്നെ 
നിശ്ചയിച്ചു. തെറ ഈ നിശ്ചയം അപധഗത്തിലല്ലായി 
രുന്നു എന്നു” പിന്നിടുള്ള അന്രഭവം പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുത്തി. 

കുട്ടികഠം ഏഴു പേര് ഉളള വരില് രണ്ടു പെന്കുട്ടികളും മൂ 
ന്ന് ആണ്കുട്ടികളും വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തില് ബി. എ. 
ബിരുദ"ധാര കളം; രണ്ടു പ്െന്െകുട്ടികഠം വൈവാഫിക 
ബന്ധത്തില് പെട്ടിട്ടുള്ള വരുമാണു”. ചിലര് ഇതില് കവി 

ഞ്ഞ പദവും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇത്രയും സാധിക്കുന്നതിന് 

[7 കൊല്ലത്തെ പ്രയത്തവും മനഭക്ശേശവും വേണ്ടിവന്നു എ 

ന്നിരുന്നാലും ഇവരെല്ലാവരും ഏറക്കുറെ സ്വാ ത്രയബുഭദധി 

യൃള്ള വരും അവരവരുടെ കായ്യയം നോക്കുന്നതിനു” ശേഷിയു 

ഭുള വരുമായിത്തിന്നിട്ടു ണ്ടെന്നുള്ള ത” ആശ്വാസജനകമായി 

ളള സംഗതിയാണ്, ഇത്രയും സാധിക്കുന്നതിനു” ഇന്ന 

ത്ത നിലയ്യ്ഛ" എന്ത്മാത്രേം ധനവ്യയധും ഷ്ശ്റേശവും സ്ഥിര 

പരി ത്രമവും ആവശ്യമുണ്ടെന്നു” പറയാതെതന്നെ ഈ 

വിഷയത്തില് പ്രവത്തിച്ചിട്ടുട്ള.വക്ട് അറിയാവുന്നതാണ 

ഒ്ലെൌം 



അനന്തരസ്ധരണകയ. 

' (ഒരു വിഷമഫട്ടം) 

86-ല് ലേഖകനു” സംഭവിച്ച പിപത്തിനുശേഷം 
൦ നാലഞ്ചു മാസം സന്താനസമേതം ഒളശ്ലയില് സ്വഗൃഹഥ 

ത്തില് ചെന്നു താമസിച്ചു. അവിടെ തന്െറ ഭാതാവും 

ഇതുപോലേതുന്നെ' സുത൯, സഹഥധമ്മിണി ഇവരുടെ മര 

ണാനന്തരം വന്നു താമസിയ്യ,യായിരുന്നു. തല്കാലം കുട്ടി 

കളെ സ്ഥലത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളില് ചേതുത്ത പഠിപ്പിച്ചു 
ന്നു. 1087 തുലാമാസത്തില് പറവൃരിലെ മസൂരിബാധ 

' അല്പം ശമിച്ചുവെന്നു കണ്ടു്" അവിടെ വന്നു” സ്ഥലരക്ഷ മു 

 തലായതു കഴിച്ചു പാത്ത്തതുടങ്ങി. കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന 
തിനു” അവരുടെ രണ്ടു മാതാമഹികളംകൂടി താമസിക്കുന്നു 
ണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അനിവചനിയ മാഹാത്ധ്യത്തോടു 
കൂടിയ മാതൃസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുതന്നെ കിടന്നു, മാതാവി 
നെറ ലാളനാ ശാസനാദികളടെ സ്വാദു അവരില് പല 

'ക്ദം അനുഭവിപ്പാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ന്യൂനത ഒരിക്കലും 

തീത്താല് തീരുന്നതല്പല്ലൊ. ലേഖകനെറ കായ്യും പറയു 
കയാണെമംല് ഒന്നുരണ്ടു കൊല്ലത്തേയ്ക്ഛ” വലിയ വല്ലായ്മ 

"തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാല് ഒന്നും പുറത്തു കാണിയ്യ്കരാ 
തെ ഉള്ളില് തന്നെ നിയമനംചെയ്തുവ.ച്പിരുന്നു. 

പ്രായ? സമാപന്ന വിപത്തികാലെ 
ധീയോപി പുംസാം മലിനി ദവന്തി 
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എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുളള തില് ഒട്ടം അസത്ചയമില്ലെന്നു” ലേഖ 
കനു” അനുദവംകൊണ്ടു” മനസ്സിലായി. എന്നാല് കാല 
ത്തിനു" അസാമാന്യമായ മനോധദ്രുണവിരോപണശക്തിയു 
ഒള തുകൊണ്ടു” ആദ്യസ്ഥിതിയ്യക്ഛ് പിന്നീടു” വളരെ ഭേദം വ 

ന്നിട്ടണ്ടു്. 4“പവിപത്തിന്െറ ഫലങ്ങറം മധുരങ്ങളാണു*?? 

എന്നു” മഹാകവിയായ ഷേഷ്ണുപിയര്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട 

ണ്ടു“. അതു” ഒരു വിരൂപമായ സത്വമാണെകമ്കിലും അതു” 

അതിന്െറ ശിരസ്സില് ഒരു അനുഘരത്തം വഹിക്കുന്നുണ്ടെ 
ന്നാണു” അലങ്കാരരൂപത്തില് ഭയ കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൂ. 

ദിപ്യന്മാരുടെ വാക്കു് നിരത്ഥകമാകയില്ലല്ലൊ. 

നഫീശ്വര പ്യാഹൃതയഃ കദാലില് 

പൃഷ്ണന്തിലോകേ വിപരിതമത്ഥം?? 

രത്നം ഘഷണം കൂടാതെ ശോഭ്ക്കയില്ലല്ലോ. അതുപോ 
ലെതന്നെ മനുഷ്യന് വിപത്തു കൂടാതെ പൂണ്ണതയെ പ്രാ 

പിക്കയുമില്ല. സമ്പത്തില് വികസിക്കുവാ൯ സൌകത്യയമി 

ല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഗുണങ്ങഥം ഒക്കെയും ആപത്തില് പ്രഫു 

ല്ങ്ങളായി ഭപിക്കയും മറ൨ ഗണങ്ങറം ഉത്ഭവിക്കയും ചെ 

യുന്നു. എന്നു വിചാരിച്ചു” ആരും വിപത്തിനെ വരിയ്മു, പ 

തിപില്ലല്ലോ. ഏന്നാല് അതു ഈശ്വരന് പരിപൂണ്ണതാ 

പ്രാഫ്യിക്കായി നല്യന്ന ഒരു ശിക്ഷാക്രമപഭ്ധതിയാണെ 

നുവേണം വിചാരിക്കാ൯. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കി പ്ര 

വത്തിക്കുന്നവക്ട മാത്രമേ ഇതു പ്രയോജകീഭപിക്കയുള്ള . 

ഇവ്വ കാരം, 

“ആപത്തു വരുന്നേര മേതുമേ മോഹിയാതെ 

താപത്തെ ത്ൃജിക്കുന്ന്?റവക്ക മാത്രമെ ഫലപ്രാ 

പ്പിയുണ്ടാകയുള്ള. ലേഖക൯ ഈ വിശിഷ്ട തത്വത്തെ ക 
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ഴിയുന്നത അനുകരിക്കാന് ത്രമിക്കയുണ്ടായി എന്നു മാത 

മേ പറവാനുള്ള. പലരും ആപത്തില് ആവശ്യമായ സ 

ഫഹനതക്തിയില്ലാതെ കുഴങ്ങി അധഃപത' മുപോകുന്നതും 

അസാധാരണയല്ല. മറ൨ ചിലര് അതിനെ പരിഫരിക്കാ൯ 

കൃത്രിമോപായങ്ങം അവലംബിച്ചു” ഒടുവില് പരാജിതന്മാ 

രായും ഭവിക്കുന്നുണ്ടു". ഇങ്ങിനെ പലരും ജീവിതത്തില് നി 

നും അധോജീവിതത്തിലേക്കു പതിക്കുന്നു. ലേഖകനാക 

ട്ടെ വിപത്തിനാല് പ്രക്ഷിപ്ഠ നായ സ്ഥലത്തു നിന്നുംകൊ 

ണ്ടു” തന്െറ ലുറവം നോക്കി സ്ഥിതിഗതികഠം ഗ്രഹിക്കയും 

ഇവിടെ തെറ കത്തവ്യകമ്മങ്ങറം എന്തെല്ലറമാണെന്നു” 

ശാന്ത്ബുദ്ധ്യാ ആലോചിക്കയും പുവ്യസ്ഥാനത്തില്നിന്നും 

അല്പമെങ്കിലും ഉയന്നനില്ല്യവാ൯ മാശ്ലമെന്തെന്നു" ഗവേ 

ഷണം ചെയ്യുയും ചെയ്യുതിനുശേഷമാണു പ്രവത്തിക്കാ൯ 

തുടങ്ങിയതു”. ത്യാഗവും മനസ്സിരന്റ ഏകാഗ്രതയും ഇവി 

ടെ അത്ച്യാവത്യമെന്നു” തനിക്കു തോനി. അതിലേയ്ക്കാ 

ണു” ആദ്യമേതന്നെ കാല് എടുത്തുവച്ചതും. തനെറ കുട്ടി 
കറക്കു" അത്യാവശ്യമായി താന് സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട 

തു” വിദ്യാധനമാണെന്നു കരുതി അതില് സദാ ജാഗരൂക 

നായി പ്രവത്തിച്ചുതുടങ്ങി. ധനസംബന്ധമായ കുഴപ്പം ഉ 

ണ്ടായിരുന്നു. ഏഎങ്ങിനേയൊ ചിലതൊക്കെയും ദൈവാധീ 
നംനിമിത്തം സാധിച്ചുവെന്നു മാത്രമെ പറവാനുള്ളു. അ 

തൊക്കെ വായനക്കാക്ട” വഴിയെ മന്സ്സ്രിലാകം. 

പിധിരേവതാനി ഘടയതി 

യാനിപുമാന് ന ലിന്തയതി.?? 

85-5ാമാണ്ടു” കന്നിമാസത്തില് വൈയ്യ,ത്തു വച്ചു” 
കേരളവമ്മ വലീയ കോയിത്തമ്പുരാന് അവകളുടെ അദ്ധ്യ 



ന. 

ക്ചതയില് നടന്ന ഭാഷാപോഷിണി സഭയില് ലേഖക്ന് 
“നാട്ടഭാഷാ?? വില്ലാഭ്യാസത്തെപ്പററി ഒരു പ്രസംഗം വാ 
യിക്കു കയുണ്ടായി. ഈ സദസ്റ്റില് രാജശ്രീ ഉളൂള്ൂര് പര 
മേശ്വരയൂര് അവകറം, ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോന് അവര്കറം, 
ശ്രീമതി ബി. കല്യാണിഅമ്മ, ത്രി. പുന്നശ്ശേരി നീലകണ്ഠ 

ശമ്മ, ശ്രീ. കൊട്ടാരത്തില് ശങ്കണ്ണി, മാവേലിക്കര ഉദയ 

വമ്മരാജ അവക്റം, ശ്രീ. മാമ്മ൯മാപ്പിള മുതലായി പല 

രും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇവരില് പലരുടേയും പ്രസം 

ഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില്പിന്നെ ഭാഷാപോഷിണി 

സഭ ഒരിക്കലോ മറേറാ മാത്രമെ കൂടീട്ടള്ള വെന്നാണു' അ 
റിവ. പ്രപത്തകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ വേറെ വഴിക്കു” തിര 

ഞ്ഞൂപോയതു കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഭാഷാപോഷിണി മാസി 

ക ഇപ്പോഴും. നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു കാണുന്നതില് സന്തോഷി 

ക്കുന്നു. 8 6-ഠമാണ്ടു*" ധനുമാസത്തില് ചെത്തല എരമല്ല൪ 
എന്ന സ്ഥലത്തു വച്ചൂ" ജസ്തീസ് മി. എ. ഗോവിന്ദപ്പിക്ള. 
അവകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് സമുദായത്തിന്െറ നേതാവാ 
യ ശ്രി. സി. കൃ്ണുപിള്ളയുടെ ഉത്സാഹത്താല് നടന്ന നാ 

യര് സമാജത്തില് ലേഖകന് സന്നിഹിതനാകയും വിദ്യാ 

ഭ്ാസത്തെക്കുറിച്ചു” ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗം ചെയ്തയും ചെ 

ഇവിടെ ബാരിസ്പർ ശ്രീ. ഗോപാലമേനോന്, ത്രീ. 

മള്ള൪ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, ശ്രീ. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള ശ്രീ. മാ 

ത്താണ്ഡന് തമ്പി, ശ്രി. എം. സി. ശങ്കരപ്പിള്ള മുതലായ 

പല മാമ്പയന്മാരും, ശ്രീമതി ചിന്നമ്മയും ഹാജരുണ്ടായിരു 

നന. അവിടെ ഒരു സ്ര്രീസമാജവും നടത്തപ്പെട്ടു. 

ഒ6൨ഠമാണ്ടു” കുംഭമാസത്തില് ലേഖകനെ അനാ 

ത്തെ നിയമസഭയില് കോട്ടയം ഡിപിഷനിലെ പ്രതിനിധി 
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യായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇതു ലേഖകനെറ ശ്രമമോ 
അപേക്ഷയോ കൂുടാതെയാണു”. ഇതിലേയ്യക്ഛ്” തന്െറ ഒ 

രു സ്നേഹിതനായ മി. മാമ്മ൯മാപ്പിള ഒരു സ്ഥാനാത്ഥി 

യായിരുന്നുവെന്നു” പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഇതേപ്പുററി അ 

ന്നത്തെ “മനോരമയില് ആരോ അനക്ഷരത്തില് ചില 

തൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നതായി ഓക്കിന്നുണ്ടു'. ആ പഴയ 

കഥയൊന്നും ഇന്നു വിസ്മരിക്കുന്നതിനു” ആവശ്യമില്ലെന്നു 

വിചാരിക്കുന്നു. മി. മാമ്മ൯മാപ്പ്പിള ഇന്നും ലേഖകന്െറ 

ഒരു മാന) സുഹൃത്തുതന്നെയാണു”. ലേഖക൯ മൂന്നു കൊ 

ലും നിയമസഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു. അന്നത്തെ നിയമ 
സദയ്യഛ” കേവലം നിയമനിമ്മിതിജോലി മാത്രമേ ഉണ്ടാ 
യിരുന്നുള്ള. ഇന്നത്തെപ്പ്യോലെ ചോദ്യയങ്ങഥം ചോദിക്കുവാ 
നോ മഉപ്പക്ഷേപങ്ങറഥം ഹാജരാക്കുവാനോ ആയവ്യയപ്പട്ടി 

കയെപ്പററി നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതിനോ അധികാരമില്ല 

യിരുന്നു. അനുദ്യോഗസ്ഥന്മാക്കു” ഭൂരിപക്ഷവും ഇല്ലായിരു 

നനു: അന്നത്തെ ഡിവിഷന് പ്രതിനിധികഠം നാലുപേരും 

നായന്മാരായിരുന്നു' എന്നൊരു വിശേഷവുമുണ്ടായിരുന്നു. 
പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലേയ്യക്ഛ” ശ്രീ. മാതുത്തമ്പിയും, 

തിരുവനന്തപുരത്തേയ്മു്ഛ് ശ്രീ. ശ്രീനാരായണ൯തമ്പിയും, 
കൊല്ലത്തേയ്യ്ഛ" ശ്രീ. ഇല്പിക്കുളം കേശവപിമളയും, കോട്ട 

യത്തേയ്യച്ഛ്” ലേഖകനുമായിരുന്നു പ്രതിനിധികഠം. അംഗ 
ങ്ങളെ അതാതു ഡിവിഷനിലെ പ്രജാസഭാംഗങ്ങളാണു* തി 

രഞ്ഞെടുത്തുവന്നതു”. സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യയും 
പരിമിതമായിരുന്നു. 15 പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ള്ളൂ. 
ലേഖക൯ നായര് ബില്, പഞ്ചായത്തു" ബില്, രജിസ്ര്രേ 
ഷന് റഗുലേഷന്, അഞ്ചല് റഗലേഷന്, പരസ്പര സഹാ 

യസംഘം റഗുലേഷന് മുതലായി പല നിയമങ്ങളെ സം 
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ബന്ധി പ്പുമൂള സെലക്ട” കമ്മററിയില് അംഗമായിരുന്നു. 
ഈ സദയിലാണു” നായര് നിയമം ആദ്യമായി അനുവദി 
പ്പൈട്ടത”. അന്നവതരിപ്പിച്ച ബില്ലില് താവഴി ഭാഗം 
ക്രൂ! ഉം പ്യയടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അതു" അവസാന 

ത്തിത നല പ്പെടു കയാണുണ്ടായതു”, നായര് അംഗങ്ങഥം 
മിക്കവരും അതിനെ അനുകൂലിക്കാതാണിരുന്നതു”. അനു 
കൂലികറം വാദിക്കുന്നതുപോലെ വ്ൃക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു 
വേണ്ടിയാണെങ്കില് താവഴി ഭാഗം അതൊരുവിധത്തിലും 

നലയന്നില്ലെന്നും നേരെമറിച്ചു" കാരണവന്മാരുടെ സാഖ്യയ 
അതു” അനാശാസ്ധയമായി വദഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു മാത്രമേ തു 
പയോഗപ്പെടു കയുള്ളൂ വെന്നുമായിരുന്നു ലേഖകന്െറ അ 
ന്നത്തെ അഭിപ്രായം. ഏതെങ്കിലും ഇക്കാരണത്താലും മ 
റ൨ പല കാരണങ്ങറം കൊണ്ടും നായര് നിയമത്തില് നിന്നും 

ഭാഗവ്യവസ്ഥയെ തല്ലാലം ഒഴിയ്കയാണുണ്ടായതു*, ലേ 

ഖകനെറ ഈ നിലയെപ്പുററി ആക്ഷേപിച്ചു" പിന്നീടു 
മെ സ്പൂഴ"സ് ടി. കെ. വേലുപ്പിള്ള, കല്ലൂ൪ നാരായണപിള്ള 

മുതല്പേര് ലാങ്മയാസ്രും പ്രയോഗിച്ചതായും ഓക്കുന്നു 

ണ്ട്. അഭിപ്രായവ്യയത്യാസം ചിലപ്പ്പോറം ഈ രൂപത്തി 
ലും ഉണ്ടാവുന്നതു” സഫജമാണല്ലൊ. പിന്നീടുണ്ടായ നി 

യമം വ്ലില്ലാവരുടേയും പ്രതീക്ഷക്കനു രൂപമായിട്ടാണല്ലൊ 
ഇരിക്കുന്നത്”. നിയമസഭയില് അംഗമായിരുന്നതുകൊണ്ടു" 
തിരുവനന്തപുരത്തു കൂട്രെക്കുടെ പോകുന്നതിനും കുട്ടികള 

ടെ പിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പുററി അന്വേഷിക്കുതിനും മറ൨ 

പലതിനും ലേഖകന് സൌകയ്യം ലഭിച്ചു. അനാത്തെ 

നിയമസഭയുടെ സ്ഥിതയ്യുച്ഛം ലേഖകനന്െറ ശാന്തസ്വഭാ 

വത്തിനും വലുതായി ഒന്നും സാധിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു 

പഠറഷേണ്ിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സഭ ഇതില്നിന്നും എ 
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തൃയോ വ്ൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അധികാരവിപുലതം അം 

ഗങ്ങളുടെ ബഹുലത, അനുല്യോഗസ്ഥാംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപ 

ലം, നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ വിപിധത്വം, തിരഞ്ഞെ 

പ്പു രീതിയുടെ ചടങ്ങകഠം മുതലായവ ഇന്നത്തെ സഭയു 

ടെ വിശേഷലക്ഷണങ്ങളാണു”. എന്നാല് ആദശവും 

വാസ്പവവ്യം തമ്മില് ഇന്നും വലുതായ അകലം ഉണ്ടെന്നാ 

ണു” തോന്നുനത്. ലേഖകന് നിയമസഭാംഗമായിരിക്കു 

മ്പോഠംതന്നെ പറവുര്നിന്നും പുറപ്പെട്ടതുടങ്ങിയ ““മൃത്തര 

താരക? എന്ന പ്രതിവാരപ്പൃത്രത്തിനെറ പത്രാധിപത്യം 

കുറച്ചുകാലം വഹിച്ചിരുന്നു. തത്തോളില് ശ്രീ. ഇട്ടിച്ച 
ന്െറ വക ബി.ബി. പ്രസ്സില് നിന്നാണു" ഈ പത്രം അച്ച 

ടിപ്പു” പ്രസിഭധംചെയ്തിരുന്നതു”. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു” 
ഉദേഹാസ്വാസ്ഥ്ൃംനിമിത്തം ഈ സ്ഥാനം തപേപേക്ഷിക്കയാ 

൯” ചെയ്തുതു”. പത്രം പിന്നെയും ഒരു കൊല്ലംകൂടി നട 

നിരുന്നു. അതിനുശേഷം തീരെ നിന്നുപോയി. ലേഖക 

ര് പത്രപ്രവത്തനവിഷയത്തില് ഇതൊരു പ്രാരംഭപാഠ 

ഗായിരുന്നുവെങ്കിലും പത്രം സാമാമ്പം നല്പ നിലയിലാണു 

റടന്നുവനാ൭തെന്നു” പലരും അഭിപ്പായപ്പെടിട്ടുണ്ടു”. അതി 

നള വിഷമതകളൊക്കെയും അതില് പ്രവേശിച്ചുവക്ക 
മത്രമെ സൂക്ഷ്മമായി അറിവാന് തരമുള്ള. പരുപ്രവത്ത 

ന നിശ്ചയമായും ഒരു *പുഷ്ടശയ്യ?? അല്ലെന്നാണു” ലേഖ 
കു൯റ അനുഭവം പഠിപ്പിച്ചതു”. ഏതെങ്കിലും അതി 
നേയും അല്പം സ്വാദു നോക്കാന് ഇടയായി എന്നുള്ള തൂ" 

സന്താഷാവഥമാണു”. വത്തമാനപ്പത്രം ശരിയായി നട 

ത്ത്നമെില് അസാമാന്യമായ ലോകജങ്ഞാനവും, കൃത്യ 
നിറയും, ധമ്മബോധധവും, സമചിത്തതയും അത്യാവശ്യ 

മാണന്നാണ് ലേഖകന് ചുരുങ്ങിയ കാലുംകൊണ്ടു” ഗ്രഹ 
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ചതു”.  നിയമസഭയില്നിന്നും പിരിഞ്ഞതിന്െറശേഷം . 
ലേഖകന് രണ്ടു കൊല്ലം പാലൃപുസ്തകക്കമ്മിററിയിലെ അം 
ഗമായും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ലേഖകനു നേരിട്ട ബുദ്ധി 
മുട്ടു , സാഖ്യാതിതങ്ങളായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തക 
ങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു. ഒരഭിപ്രായം പറയുനാ കായ്ൃത്തി . 
ലായിരുന്നു. വല്ല പുസ്തകവും സ്വീകരിക്കുന്നതായാല് ചെ 

ട്ടെന്നു”, വലിയ പ്രയത്നം ക്രടാതെ കണക്കില്ലാതെ പണം 
കിട്ടു മെന്നുളള. മോം പലരേയും ബാധിച്ചിരുന്നതിനല് 
പുസ്ത്കുങ്ങളു.ം കണക്കില്ലാതെതന്നെ ഉതത്ഭപി പ്പകൊണ്ടിരു . 
നനു., അതുകൊണ്ടു" ഈ വിഷയത്തില് ലേഖകന് അല്പം 
പിന്നോക്കമായിരുന്നുവെന്നു* സമ്മതിക്കാതിരിക്കാ൯ നിവ്യ . 

ത്തിയില്ല. , ഇപ്പോഴും ഈ മാതിരി തിരക്കിനു”: വലിയ കു 

റവുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. . 

(1). 
88-ഠമാണ്ടിടയ്യക്ച് പറവൂര്. ആദ്യമായി നഗരശൂ . 

ചികരണക്കമ്മററിയെ ഏപ്പെടുത്തി, അതില് ലേഖക 

നും ഒരംഗമായി ഗവമ്മെ൯റില്നിന്നും നിയമിക്കപ്പെടു 

ഒരു കൊല്ലത്തിലധികം ഈ നിലയില് ഉരുന്നു. പിന്നീ$ 

മൂന്നു കൊല്ലത്തോളം. പഞ്ചായത്തു കോട്ടില് സീനിയര് 2 

ഡ്ലിയായും ഇരുന്നശേഷം അതില്നിന്നും പിന്മാറി. 95 

ലാം മുതല് പറവൂര് മുനിസിപ്പഃലിററിയില് ലേഖകന് തൃ 

ദ്യത്തെ അനുല്യോഗസ്ഥ പ്രസിഡ൯റായി ഗവമ്മെന്റൻ 

നിന്നും നിയമിക്കപ്പെട്ട. അതുവരെയും, , ഉദ്യോഗസ്ഥമാ 

രായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ സ്ഥാനം വഘിച്ചിരുന്നതു”. 2൭ 

ഉുദ്യോഗത്തിലും പ്രതിമാസം മുപ്പതു രൂപാ അലവ൯സാ 



പി 

കൂടി ഒന്നരക്കൊല്ലത്തിലധികം ഇരുന്നു: ഈ ജോലി ത 
നിക്ക പലവിധത്തിലും അഹിതമായി തോന്നിയതിനാലാ 

ണു” തല്സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതു”. ഇതിനിടയ്മ്ഛ് ടൌണിലെ 
സെന്സസ്സ് ജോലിയും നടത്തുകയുണ്ടായി. യുദ്ധം നിമി 
ത്തമുണ്ടായ ക്ഷാമനിവാരണത്തിനു' കുറച്ചുകാലം അരിക്കു ' 

ചചവടവും. മുനിസിപ്പാലിററിയില്നിന്നും നടത്തിച്ചുവന്നു. 
അതില്പിന്നെ പുതിയ മുനിസിപ്പല് റഗുലേഷന് നടപ്പി 
ലായത്ത്നേടുകൂടി പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവരികയാ 
ണു. ഇവിടെയും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്നു കാ 

ണന്നതുപോലെ വലിയ വാശിയും. വഴാഒം ഉള്ളതായി കാ 

ണുന്നുണ്ടു”. ഇതൊക്കെയും ശരിയായ വഴിയ്യകാണൊ എ 

ന്നു മാത്രമെ സംശയമുള്ള. പക്ഷേ റിതു 

യുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തില് പല വ്ൃതിചലനങ്ങളും അധികാ 

ര(ഭമങ്ങളം മറവം .ഉണ്ടാകുന്നതു” സാധാരണയായിരിക്കാം. 

ഇവയൊക്കെയും കാലക്രമംകൊണ്ടു്” നിങ്ങിപ്പോകാനിടയു 

ണ്ടെന്ന് സമാധാനപ്പെടുന്നു. ലേഖക൯ ഉദ്യോഗം ഒഴി ങ് 

ഞ്ഞതില് പിന്നീട്” വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിലും ശ്രദ്ധിക്ക. 

തെയിരുന്നില്ല. ഇന്നു” ഇവിടെയുള്ള “വിദ്യാവിലാസിനി? 
ഇംഗ്ലീഷ് ബാലികാ പാഠശാലയെ സ്ഥാപിക്കന്നതിലും, കു 
റച്ഛുകാലം മുന്പൃവരെയ്മുചചം അതിന്െറ ഭരണത്തിലും ഒ 
രു അപ്രധാനമല്ലാത്ത. ഭാഗം വഹിപ്പിരുന്നു. ഇതിനുമു൯ 

പു" ഇവിടെ പള്ളിവക ഒരു ബാലികാ പാഠശാലയെ ഉ . 
ഞ്ടായിരുന്നുള്ള. അതു” എല്ലാവക്കം അത്ര സൌകരയ്യപ്ര 
ദമായും ഇരുന്നില്ല. ദിവാന് മി. കൃഷ്ണന്നായര് പറവൃര് 
സക്ീട്ടു വന്നിരുന്ന സമയം പറയത്തു” ഗോപിന്ദമേനവ൯, 
ഏ, ജി. മേനവന്൯, ഏ. ബാലകൃഷ്ണുമേനോന്, ലേഖകന് മു 
തലായി പലരും ചേന്നു” ഒരു സക്കാർ ബാലികാപാഠശാല 
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സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടണമെന്നു” ഒരു ഫര്ജി കൊടുത്തു. എ, 
ന്നാല് അതിനു മവപടി കിട്ടിയതു” ജനങ്ങറം ഒരു വിദ്യാല 
യം ത്ആരാഭിക്കുന്നതായാല് അതിനു” സഹായധനം കൊടു 
ക്കുന്നതാണെന്നു മാത്രമായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചു” പത്തു 
പേരടങ്ങിയ ഒരു വിദ്യറഭ്യാസക്കമ്മററിയെ രൂപവല്രി 
ക്കയും ഈ വിദ്യാലയം തല്ല്യാലം ഒരു വാടകക്കെട്ടിടത്തില് 
ആരംഭിക്കയും ചെയ്യ. ലേഖകന് ഈ കമ്മററിയിലെ 
പ്രസിഡന്റായിരുന്ന. എന്നാല്,സ സ്തൂകലളിന് പല പ്രതികൂ 
ലശക്തികളെ നിരോധിക്കയും ദുഘടഘട്ടങ്ങളെ തരണം 
ചെയ്തുയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. അതൊക്കെയും ഒരുവി 
ധം സാധിച്ചുവെന്നേ പറവാന് തരമുളള. വിദ്യ്യാലയത്തി 

നു” വിശാലവും മനോഹരവുമായ ഒരു കെട്ടിടവും തോട്ടവും 

വേണ്ട സാമഗ്രികളും മി. പറയത്തു” ഗോവിന്ദമേനവന്െറ 
ഒരദായ്യത്തിന്െറ ഫലമായി സിദ്ധിച്ചു. എന്നാല് ഇന്നു" 

അദ്ദേഹത്തിനു്” അതിന്െറ ഭരണവിഷയത്തില് വല്ല ഭാഗ 
വും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണു”. ലേഖകന് ചില അ 
സൌകയ്യയവും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും നിമിത്തം കമ്മററിയി 
ല്നിന്നും പിന്മാറേണ്ടതായി വന്നു. ഇതിനുംപുറമെ മുത്ത 

കുന്നത്തു” ഇരഴ്വരുടെ വകയായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്" സ്തം 
സ്ഥാപിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ലേഖകന് തന്നാല് കഴിയു 

ന്നത്ര ത്രമങ്ങറം ചെയ്തുയും വേണ്ട എഴുത്തുകത്തുകഠം നട 

ത്തുകയും ഉപദേശങ്ങറം കൊടുക്കുകയും മറവ൮ം ചെയ്തുവന്നു; 

തനെറ ബന്ധം വിട്ടുംവെങ്കിലും ഈ സ്ത്ര. ഇപ്പോറം ശരി 

യായി നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നറിയുന്നതില് സന്തോഷിക്കുന്നു. 
ഇതുകൂടാതെ സാധുക്കളായ വിദ്യ്യാത്ഥികഠംക്ക്' സ്വല്ലമായ 

ധനസഹായവും ചെയ്യാവണ്ടു. തന്െറ കുട്ടീകളുടെ വി 
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ല്യാഭ്യാസത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും സ്വഭാവസ്ഥിരികര 

ണത്തില്ം ലേഖകന് നിന്നിമേഷ ചക്ഷുസ്ത്ലായി വത്തിച്ചു 

വന്നു. 

ഒദ_ാമാണ്ട മുതല് 100-ാമാണ്ടവരെ ലേഖകന് 

നിയമസഭ സംബന്ധിച്ചും കുട്ടികളുടെ അന്വേഷഞണത്തി 

നും മറവമായി കൂട്രക്കുടെ തിരുവനന്തപുരത്തു പോകയും 

അവിടെ നാലഞ്ചു ദിവസം താമസിക്കുകയും ചെയ്യാവണ്ടാ 

യിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ദിവാ൯ജി മുതലായ അപുയ്യം ചി 

ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും പല പഴിയ സ്നറേഹിതന്മാരേയും 

കാണാറുണ്ട്”. എന്നാല് ഇവരെ ആരേയും വല്ല അപപ 

ക്ഷയും ശുപാശയും മറവംകൊണ്ട് മുഷിപ്പിക്കാറില്ലായിരു 

നനു. അതുകൊണ്ടു്” അവക്ക് ലേഖകനോട്” സൌമനസ്യ 

ത്തിനു” കറവുമില്ലായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്യക്ഛ് 91-ഠമാണ്ടു് 

കുംഭമാസം 7-0൦൩൯- മുപ്പത്തെട്ടു കൊല്ലം മുന്പു” താ൯ 

സനിശവാസം യാത്രപറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞതും തന്െറ ധമ്മ 
മാതാവുമായ തിരുവനന്തപുരം കാളേജിനെറ 19-ഠമത്തെ 

ജന്മദിനാഘോഷം സംബന്ധിച്ഛുണ്ടായതും ദിവാന് മി. കൂ 

സ്ൂ൯നായര് മുതലായ പല മഹാന്മാരുടെ സാന്നിദ്ല്യംകൊ 

ണ്ട് ശോഭിതവുമായ മഹായോഗത്തില് അന്നു പ്രിന്സി 

പ്യാലായിരുന്ന എ. ആര്. രാജരാജവമ്മ കോയിത്തനുരാ൯ 

അവകളുടെ ക്ഷണം അനുസരിച്ചു” അഭല്ൃക്ഷം വഹിക്കയും 

ഒരു സുദീഘമായ പ്രസംഗം വായിക്കുകയും ഉണ്ടായി. പ്പ 

സംഗത്തെപ്പുററി മിം ഹഡ്സണ്, രാമവമ്മത്തമ്പാന് മു 

തലായ വര് ഗുണഗ്രാഫ്യങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങഥം പറഞ്ഞി 
ട്ടു". മറെറാരവസരത്തില് ജുബിലി ശാലയില് വച്ചും 
പെരുന്താന്നിയിലുള്ള ഒരു സംഘത്തിന്െറ വാഷികയോ 

ഗത്തിലും അദ്ച്യക്ഷം വഹഫിക്കയുണ്ടായി. മി. സി, കൃഷ്ണപി 
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കളയുടെ ചരമാനന്തരം ചങ്ങനാറ്റേരി പരമേശ്വരന്പിള്ള: 
അവകളുടെ ഉത്സാഹത്താല് 98 മേടമാസത്തില് മാന്നാ 
ത്തു വച്ചൂ" കൂടിയ നായര് സമാജത്തിലും ലേഖകന് അദ്യ 
ക്ഷം വഹിച്ചിട്ടണ്ടു”. 

89-ഠമാണ്ടു' മേടത്തില് കോട്ടയത്തു വച്ചു”, കോഴി 
ക്കോട്ട” വക്കില് മി, കെ. പി. രാമ൯മേനവനെറ അഭദ്ധ്യ 

ക്ഷതയില് കൂടിയ നായര് സമാജത്തിലും ലേഖകന് സന്നി 
ഹിതനായിരുന്നു. അവിടെയും. സംക്ഷിഫ്യമായി ഒരു പ്ര 
സംഗം ചെയ്തുയുണ്ടായി. ഇതില് മി. സി. കൃഷ്ണ്ുപ്പിള്ളയെ 
കൂടാതെ മെസ്റ്റേഴ"സ് കുഞ്ഞുണ്ണിമേനോന്, എം. കൃഷ്ണുപി 

കളം, ടി. കെ. വേലുപ്പിള്ള, ഗോപാലമേനോ൯, ശ്രീനാരാ 

യണഗശുരുസ്വാമികറം, പേഷ്ട്യാര് അയ്യപ്പന്പിള്ള, കേശ 

വ൯ വലിയത്താന്൯, സി. വി. രാമന്പിള്ള, മാറായില് ൭. 

മേനോന് മുതലായി പലരും: സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 

കോഴിക്കോട്ടനിന്നും മറവു ചിലരും ഉ ണ്ടായിരുന്നു. 

പിന്നീടു” 91 മേടത്തില് മി. കൊച്ചു കൃഷ്ണുമമരോരുടെ 

മ ത്ഡാഹത്തിലും ശ്രീ. കെ. പി, പത്മനാഭ മേനവന്െറ അ 

ദൃക്ഷതയിലും തൃശ്ലീപചേരൂര് വച്ചു് നടന്ന നായര് സമാ 

ജത്തിലും ലേഖകന് സന്നിഫിതനായിരുന്നു. അവിടെ നാ 

യന്മാരുടെ അവാന്തരവിഭാഗത്തെപ്പുററി ലേഖകന് അ 

ലം പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ കൊച്ചിയില് നിന്നുമുള്ള : 

മാന്പ്യന്മാരെ കൂടാതെ തിരുവിതാംകൂറില് നിന്നും ഒട്ടനേകം 

പേര് വന്നുചേന്നിരുന്നു. 

05-ല് പറവൃര് വച്ചു്” മലയാളം സ്തരം അഭല്ലാ 

പകന്മാരുടെ ൭ഉല്ഗതിയെ പുരസ്തരിഷ്ണ്ണ് ഒരദ്ല്യാപക മ 



൮47. 

ഫായോഗം നടത്തപ്പെട്ട. അതില് അവരുടെ അപേക്ഷാ 

“ നുസരണം ലേഖകന് അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. ആ യോഗ 

ത്തില് തീച്യയാക്കിയ കാര്യങ്ങളില് ഒന്നു അദ്യ്യാപകന്മാ 

. രുടെ വകയായി ഒരു മാസിക ആരംഭിക്കണമെന്നും ലേഖ 

കന് അതിന്െറ ആധിപത്യം ഏലുപണമെന്നുമായിരുന്നു. 

ഈ നിശ്ചയം അനുസരിച്ചു” പറവൃര്ക്കാര് ചിലരുടെ ഉ 

ത്സാഹത്താല് കാലതാമസം കൂടാതെ 96 മകരത്തില് 

. ഗുരുനാഥന്? എന്ന ചേരില് ഒരു മാസിക ആരംഭിച്ചു. 

ടര 

ഇന്നു” എട്ട വയസ്സു തികഞ്ഞ ശുരുനംഥന് മാസികയുടെ 

ഉത്ഭവം ഇങ്ങിനെയാണു”. : മുന്നുനാലു കൊല്ലം ലേഖകന് 

അതിന്െറ പത്രാധിപരായിരുന്നശേഷം ആസ്ഥാനം വാ 

 ദ്ാക്ൃയംനിമിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചു. എങ്കിലും ഇന്നും മാസിക 

യ്ക” ലേഖനം എഴുതിക്കൊടുത്തും ആവശ്യംപോലെ ഉപ 
ദേശങ്ങറം നല്ലിയും ഗുരുനാഥനെ സഹായിച്ചുവരുന്നുണ്ടു. 

' മാസിക തുപയോഗപ്രദമാണെന്നുള്ള തൂ” അതിന്െറ എട്ട 

കൊല്ലത്തെ നിലനില്പും സാമാന്യമായ പ്രചാരവുംകൊണ്ടു” 

അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. ലേഖനങ്ങറം പ്രായേണ വിദ 

 ശ്ധന്മാരാല് എഴുതപ്പെടുന്നവയും, വിദ്യാഭ്യാസം, സാഹി 

ത്യം മുതലായ ഗൌരവമേറിയ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദി 
 ക്കന്നവയും തന്മൂലം ജ്ഞാനപ്രദങ്ങളും രസാവഹങ്ങളുമാ 

യിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതു”. സക്കാരില്നിന്നും ഈ മാ 

സികയുടെ ഏതാനും പ്രതികറം വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഉപ 

യോഗത്തിനായി വാങ്ങിവരുന്നതും മാസികയുടെ പ്രയോജ 
_ നത്തെത്തന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. ചുരുക്കത്തില് ഈ മാ 

സിക ഇന്നുള്ള മാസി കാവലിയുടെ മദ്ധ്യത്തില് ഒരു ഉത്ത 

മ സ്ഥാനം വഘഡിക്കുന്നുണ്ടെന്നു” നിരാക്ഷേപമായി പറയാം. 
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ഈ മാസികയും” മേലും ഉത്തരോത്തരം പ്രചാരവും പ്രശ 

സ്ത്യും പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

1100 കുംഭം 18-ാംന൯- ലേഖകന് തനെറ മാതുല 

ന്െറ സക്കാര് സേവനത്തിനെറ അന്ത്യരംഗമായ നെയ്യാ 
ററിങ്കുരെയുള്ള “ഇ്ഞാനപ്രദായിനി ഗ്രന്ഥശാല'യുടെ വാ 

ഷികയോഗത്തില് ശ്രീ. എ. പി. നായരുടെ നിഖ്ബന്ധ 
ത്താരു അദ്വൃക്ഷം വഹിച്ചു. ശ്രീമാന്മാരായ മള്ളൂര് ഗോ 

പിദ്ദപ്പിക്ള, പി, കെ. നാരായണപിള്ള മുതലായവര് പ്രാ 

സംഗി കന്മാരായിരുന്നു. ഇവിടെയും ചില സ്നേഹിതന്മാരെ 

ലഭിക്കാനിടയായി,. ഇതില്ചിന്നെ ലേഖകന് തിരുവന 

ന്തപുരത്തു പോകാറില്ല. കണ്ണിന് കാചം (തിമിരംപോ 

ലെയുളള ഒരു നയനരോഗം) നിമിത്തം സംഭവിച്ച സൂക്ഷ്മ 

ക്കുറവും മറ൨ പല അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും നിവിഞം ദ്ര 

യാത്ര അല്പം വിഷമത്തിലായിത്തിന്നു. അത്യറവശ്വംപോ 

ലെ ഒളശ്രയില് സ്വഗൃഹത്തില് പോകുന്നതല്ലാതെ മറെറ 

ങ്ങം പോകുന്ന പതിവില്ല. എങ്കിലും 102 മേടത്തില് നി, 

ബ്ലന്ധം നേരിടടകയാല് വള്ള ത്തോറം മഹാകവിയുക്ഛ് ചേ 

ത്തലക്കാരുടെ വകയായി അവിടെ വച്ചു” ഒരു സുവണ്ണമുദ 

നല്യ,നാതിനുവേണ്ടി കൂടിയ കരയോഗത്തില് അഭ്ല്യക്ഷം 

വഹിയ്മ്രാ൯ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അന്നു രാത്രി, അന്ന് എം. 

എല്. സി. ആയിരുന്ന കട്ടിയാട്ട് ശിവരാമപ്പണിക്കരുടെ 

വസതിയില് നടന ഒരു വിവാഹത്തിനു” പോകുകയും പി 

റേറദിവസം മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ലേഖകന് 45-ാമാണ്ടിട 

യയ” അന്നു” ചേത്തല തഹശിീല് ഉല്ല്യോഗം വഹിച്ചിരുന്ന 

മാതുലന് ഗോവിന്ദപ്പിളള അവകളുടെ കൂടെ ഒരു വഷം 
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താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പ്യോഴത്തെ ഈ സന്ദശനം അന്ന 

ത്തെ സ്തരണകളെ പുനജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനു” ഉ പയുക്ത 

മായും ഭവിച്ചു. പ്രസിദ്ധാപ്പെട്ട ഭഗവതിക്ഷേത്രം പളളി 

ക്ഴളം, താമുക്കുകച്ചേരി മുതലായവ ല്ലേ്പ്യകനെറ നിത്ചയ 

സന്ദശന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അ 

ലേഖകനെ പിദ്ദൂരത്തില് യന്ി മങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 

തന്െറ നി് നേരത്തേയയൂക്ട” ആക 

ല ഷിച്ചു. ഇതിലേയ്യക്ഛ് 

ഹിപ്പിച്ചതും അനുഗമിച്ചതുമായ വക്കീല് ശ്രീ. പരമേശ്വ 

പ്രധാനമായി പ്രോത്സാ 

രപ്പുണിക്കര് ഇന്നില്ലെന്നറിയുന്നതില് വ്ൃയൃസനിക്കുന്നു. 

ആകപ്പാടെ ലേഖകന്െറ ഇതേവരെയുള്ള. ജീപി 

തം മുഴുവനും വിദ്യാദ്യാസപ്പരമായ ജീപിതംതന്നെ ആയി 

രുന്നുവെന്നു” പറയുന്നതില് അധികം തെറവണ്ടെന്നു തോ 

നനന്നില്ല. ആദ്യം ബാലവിദ്യാത്ഥിയും പിന്നിടു” യുവ 

വിദ്യാത്ഥിയും അതില്പിന്നെ അദ്ധ്യാപകനും അനന്തരം 

വിദ്യാലയപരിശോധകനും ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ. രണ്ടു 

ഘട്ടങ്ങളിലും പരാധീനത്തില് വിദയ സമ്പാദിക്കുകയും പി 

ന്നിടു" തനിക്കു ലദിച്ചതിനെ വദ്ധിപ്പിച്ചു” പിതരണംചെ 

ക്കയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം മാത്രമാണു" (അതായ്ക്് 

ഉദ്യോഗത്തില് നിന്നും പിരിഞ്ഞതിനുശേഷം) സ്വയമായി 

താന് വിദ്യ സമ്പാദിക്കുവാന് തുടങ്ങ.യതു”. ബാല്യത്തില് 

 ആശാനെറ കളരിയില് പഠിച്ച എഴുത്തും വായനയും ത 

ന്നെയാണു” ഇന്നും ഈ വാദ്ധാകൃത്തിലും ലേഖകന് ശീലി 



ളം. 

:. ക്ലൂവരുന്നതു്. ഇന്നു” “വായനയും എഴുത്തും” എന്ന ഭേ്മമ 

യുള്ള. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വാദ്ധാക്യത്തെ “രണ്ടാം 

ശൈശവമെന്നു” പറഞ്ഞുകാണുന്നതു“. വാസ്തവം നോക്കി 

യാല് മനുഷ്യജീവിതം ആദ്യവസാനം വിദ്യാഭ്യാസകാലം 

' തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചം ഒരു പാഠപുസ്ലകവുമാണു”. അ 

തിന്െറ വശങ്ങറം അഗണനീയങ്ങളും പാഠങ്ങഥം പഠി 

പ്യാല് തീരാത്ത വയുമാണു്. ജ്ഞാനം അപാരവും ജീവി 

തം പരിമിതവുമായതു കൊണ്ടു്” ഇങ്ങനെയിരിക്കാനെ തര 

- മുള്ളവല്ലൊ. ഈ ഗ്ര സ്വകാലത്തില് കഴിയുന്നതിനെ ഗ്ര 

൦ ഫിയ്ക്രാന് ശ്രമിക്കാത്തവരുടെ ജന്മം വൃത്ഥാതന്നെയാണു': 
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